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CSR in Danish companies – more than words?  
Denmark is considered a frontrunner country within the field of corporate social responsibility 

(CSR) (Aguilera et al, 2007; Brown et al, 2010; Campbell, 2007; Metaxas & Tsavdaridou, 2010). 

Therefore, it is interesting to examine how Danish companies work with CSR, especially because 

such a study has not been done before. For instance, we have quantitative studies about how many 

large Danish companies have a CSR policy, but a qualitative study about how and why Danish 

companies work with CSR does not exist.  

The following questions are the focus of the thesis: What is the nature of selected Danish 

companies’ CSR work? How does their CSR work correspond to the problems that exist in the 

industry of relevance? How and why does the degree of involvement vary from company to 

company and from industry to industry?    

The questions will be answered with a case study of six Danish companies from two different 

industries. The case study includes an analysis, the testing of a number of hypotheses proposed on 

the basis of CSR theory and a discussion hereof. The purpose of the case study is to assess the 

quality of the companies’ CSR involvement. The thesis examines, whether these six companies 

have a CSR involvement that live up to, what is to be expected of companies headquartered in a 

country that is considered to be a frontrunner in the field of CSR.  

The results of the case study are somewhat disappointing as the quality of the case companies’ 

CSR work is diversified. Especially the degree of the involvement varies. Some of the case 

companies show a high degree of involvement in CSR while other case companies have a degree of 

involvement that is so low that the CSR work in reality is without any value. Even though it is not 

possible to generalize with respect to all Danish companies on the basis of a case study of six 

companies, the results indicate that the companies of the frontrunner country, Denmark may not be 

as socially responsible as expected in the CSR theory.  

The thesis was not able to answer the question about why the quality of the CSR work varies 

from company to company and from industry to industry. Ultimately it is up to the managers of the 

companies whether or not they want the company to be socially responsible and to what degree. 

There are some indications that pressure from the society can be particularly influential when it 

comes to companies’ involvement in CSR. Therefore, an increased pressure from the society may 

be the way to make managers of Danish companies take a serious, relevant and meaningful 

responsibility. 
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1) Indledning 
“Businesses are not responsible for solving all social problems. They are, however, responsible for 

solving problems that they have caused, and they are responsible for helping to solve problems and 

social issues related to their business operations and interests” (Wood, 1991: 697). 

Diskussioner om virksomheders samfundsansvar – corporate social responsibility (CSR), har 

været et af hovedtemaerne i virksomhedsforskning siden 1970erne (Wood, 1991: 691). Selv efter 

noget der ligner 40 år, er emnet stadig brændende varmt og uenigheden stor. Har virksomheder 

overhovedet et samfundsansvar, og hvori består det i så fald? Ovenstående citat er et af Donna 

Woods bidrag til diskussionen. Bag citatet ligger et syn på CSR som noget seriøst, relevant og 

vedkommende. Wood gør ikke CSR til en påklædningsdukke, som virksomhederne kan klistre til 

med tøj, som matcher med deres marketingstrategi. Ifølge denne udlægning er CSR mere og andet 

end PR og window-dressing (Maon, Lindgreen & Swaen, 2010). Virksomheder, som beskæftiger 

sig med CSR i denne form, tager et seriøst og relevant ansvar for deres handlinger, som bliver 

vedkommende for mennesker, dyr og miljø, som bliver berørt af virksomhedernes 

forretningsføring. 

Danmark bliver af mange teoretikere anset som værende et foregangsland inden for CSR (se fx 

Aguilera et al, 2007; Brown et al, 2010; Campbell, 2007; Metaxas & Tsavdaridou, 2010). Dette 

skyldes bl.a., at der i Danmark stilles lovmæssige krav til store virksomheder om, at de skal 

rapportere om deres CSR-indsats (Brown et al, 2010: 10, Årsregnskabsloven § 99a). Fordi Danmark 

anses for at være en frontløber inden for området, er det interessant at se på kvaliteten af danske 

virksomheders CSR-arbejde. Der findes kvantitative studier, som analyserer danske virksomheders 

brug af CSR, som fx fastslår, at 75 % af alle danske små og mellemstore virksomheder har 

implementeret CSR-tiltag (Metaxas & Tsavdaridou, 2010: 36), og at 94 % af Danmarks store 

virksomheder arbejder med samfundsansvar (Neergaard & Rosenmeier, 2012: 6). Der findes 

ligeledes studier, som analyserer danske virksomheders CSR-kommunikation (se fx Morsing, 

Schultz & Nielsen, 2008; Nielsen & Thomsen, 2009). Der findes imidlertid ikke studier, som 

undersøger kvaliteten af danske virksomheders CSR-engagement, altså om virksomhederne bruger 

CSR som window-dressing eller tager et seriøst, relevant og vedkommende ansvar. Denne 

afhandling placerer sig i dette tomrum og bidrager med ny viden om danske virksomheders CSR-

arbejde. 
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Afhandlingen stiller følgende forskningsspørgsmål: Hvilken art har udvalgte danske 

virksomheders CSR-arbejde? Hvordan svarer virksomhedernes CSR-arbejde til de problematikker, 

som findes i deres branche? Hvordan og hvorfor varierer graden af CSR-engagementet på tværs af 

virksomheder og brancher? 

Spørgsmålene besvares på baggrund af et casestudie, hvor seks virksomheders CSR-arbejde 

analyseres. Analyseresultaterne sammenlignes med en række hypoteser, som er konstrueres på 

baggrund af en teorigennemgang. Formålet med casestudiet er at generere detaljeret viden om 

danske virksomheders CSR-arbejde med særligt fokus på art, relevans og engagementsgrad. På 

baggrund af den generede viden vil der ske en nuancering af den teori, der i forvejen findes på 

området. Dette sker med udgangspunkt i hypoteseafprøvning og søgen efter såkaldte ”sorte svaner” 

dvs. analyseresultater, som står i modsætning til den opstillede hypotese, og som derfor falsificerer 

eller nuancerer denne. Observationen af én eneste sort svane falsificerer eller nuancerer hypotesen 

om, at alle svaner er hvide – nogle svaner er tydeligvis sorte (Flyvbjerg, 2006: 228). 

Det er interessant at se på CSR-arbejdets art for at finde ud af, om virksomhederne tager et seriøst 

ansvar, eller om de blot donerer penge til velgørenhed og alene på den baggrund proklamerer, at de 

er socialt ansvarlige (Carroll, 1991: 42). En undersøgelse af, hvordan case-virksomhedernes CSR-

arbejde svarer til de problematikker, som findes i deres branche, er nødvendig for at finde ud af, om 

CSR-arbejdet er relevant. Relevant i forhold til det, som Donna Wood kalder: ”… problems that 

they have caused” og “… problems and social issues related to their business operations and 

interests” (Wood, 1991: 697). Kortlægningen af engagementsgraden skal tydeliggøre den konkrete 

værdi af CSR-engagementet, altså om case-virksomhedernes CSR-arbejde rækker ud over 

nedskrivningen af politikker og bliver vedkommende. Det skal gøres klart, om CSR-arbejdet får 

betydning for mennesker, dyr og miljø, som påvirkes af virksomhedernes forretningsføring. 

De seks case-virksomheder fordeler sig i to brancher: Byggebranchen og modebranchen. 

Byggebranchen og modebranchen er udvalgt pga. deres store forskellighed, fx i forhold til 

forretningsområde. I byggebranchen arbejdes hovedsageligt på business to business-markedet 

(B2B-markedet), dvs. at man i byggebranchen hovedsageligt sælger produkter og services til 

virksomheder frem for forbrugere. Der er dog virksomheder i byggebranchen, som befinder sig helt 

eller delvist på business to consumer-markedet (B2C-markedet). I konteksten af denne afhandling 

defineres de to brancher således: Byggebranchen i Danmark inkluderer alle danske virksomheder, 

som beskæftiger sig med byggeri, anlæg og byggeindustri. Den danske modebranche inkluderer alle 
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danske virksomheder, som beskæftiger sig med design, produktion og salg af beklædning og 

accessories/tilbehør som fodtøj, smykker, hatte mv. 

Afhandlingen skrider frem på følgende måde: Først gennemgås relevant teori, hvorefter der 

opstilles en række hypoteser. Dernæst skitseres de metoder, der benyttes, inden afhandlingens 

analyse gennemføres. Derefter følger hypoteseafprøvning, diskussion, samt en beskrivelse af 

afhandlingens begrænsninger og forslag til videre forskning. Afhandlingen afsluttes med en 

konklusion. 

2) Teorigennemgang 
Til grund for analysen ligger teori vedr. virksomheders samfundsmæssige ansvar, hvilket er det 

første emne i teorigennemgangen. Derefter vil jeg komme ind på CSR-kommunikation samt 

branche- og virksomhedsmæssige forskelle indenfor virksomheders brug af CSR, og i forlængelse 

heraf følger hypotesekonstruktionen. Til sidst i min teorigennemgang vil jeg inddrage nogle 

teoretiske overvejelser i forhold til det at bruge pressen som informationskilde. 

Virksomheders samfundsmæssige ansvar 
Inden for virksomhedsteori er der stor uenighed om, hvorvidt virksomheder har et samfundsmæssigt 

ansvar, og i så fald hvori dette ansvar består. Derfor er det nødvendigt her at redegøre for, hvordan 

der ses på virksomheders samfundsmæssige ansvar i konteksten af denne afhandling. Det vil jeg 

fastslå i de følgende afsnit, idet jeg først afdækker CSR som fænomen og derefter redegør for 

brugen af stakeholderteori i sammenhæng med CSR. Stakeholderteori bruges i forskellige 

sammenhænge og med forskellige formål, og for at hindre uklarheder vil jeg gøre klart, hvilken 

brug af teorien, som benyttes i denne afhandling. Til sidst vil jeg samle den gennemgåede teori i 

Carrolls CSR-pyramide, som vil blive brugt i analysen.  

Corporate social responsibility 

I forskningen benyttes en række forskellige benævnelser af fænomenet og uden at gå i detaljer vedr. 

denne diskussion, vil jeg her slå fast, at i denne afhandling vil benævnelsen CSR (corporate social 

responsibility) være den dominerende. Denne benævnelse er valgt, fordi der ikke findes en bredt 

accepteret benævnelse på dansk, fordi denne betegnelse er udbredt internationalt, og fordi CSR må 

siges at være den mest benyttede benævnelse af fænomenet i det danske erhvervsliv, selvom den 

ikke er den eneste. 
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CSR har været debatteret i virksomhedsforskning i årtier. Debatten har tilvejebragt en lang række 

definitioner og teorier, som dels komplementerer og dels modsiger hinanden (Garriga & Melé, 

2004; se også: Carroll, 1999; Dahlsrud, 2008; van Marrewijk, 2003). 

Et af de spørgsmål, som forskere er mest uenige om, er, hvor grænsen mellem CSR og almindelig 

forretningsføring går. Ifølge nogle forskere kan CSR kun defineres som sådan, når det drejer sig om 

handlinger, som rækker ud over, hvad loven kræver, og hvad der generelt er i virksomhedens 

interesse. Fx definerer McWilliams og Siegel CSR som ”… actions that appear to further some 

social good, beyond the interests of the firm and that which is required by law. This definition 

underscores that, to us, CSR means going beyond obeying the law” (2001: 117). Her er grænsen 

mellem CSR og almindelig forretningsføring skarpt trukket op. Vogel (2005) må siges at stå i 

modsætning hertil, idet han sidestiller CSR med forretningsstrategier som marketing og 

lønfastsættelse (2005). Vogel definerer således CSR som noget, virksomheden kan vælge at 

inkludere som en del af den almindelige forretningsføring, men ikke som noget, der påvirker 

forretningsføringen generelt. Dette er imidlertid tilfældet i van Marrewijks syn på CSR, idet han 

skriver: ”In general, corporate sustainability and CSR refer to company activities – voluntary by 

definition – demonstrating the inclusion of social and environmental concerns in business 

operations and in interactions with stakeholders” (2003: 102). Hvor van Marrewijk nævner sociale 

og miljømæssige anliggender som noget centralt inden for CSR, har Carroll (1979) en noget bredere 

definition: ”The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and 

discretionary expectations that society has of organizations at a given point in time” (Carroll, 1979, 

500). Dette syn på CSR inddrager alle virksomhedens handlinger med udgangspunkt i samfundets 

forventninger til virksomheden. Herved bliver grænsen mellem CSR og almindelig 

forretningsføring udvisket, idet CSR forventes at gennemsyre alle virksomhedens anliggender. Der 

er tale om, at virksomheder har et ansvar for deres handlinger og den indvirkning, de har på 

samfundet. Det betyder, at indholdet af CSR vil variere fra virksomhed til virksomhed, idet hver 

virksomhed er ansvarlig for at reparere, hvad den har ødelagt og at undgå at forårsage fremtidige 

ødelæggelser. Virksomheder bærer ikke ansvaret for at løse samtlige sociale problemer, men de 

bærer ansvaret for at løse de problemer, som de selv forårsaget. De er desuden ansvarlige for at 

hjælpe til med at løse de sociale problemer, som relaterer sig til deres forretning (Wood, 1991: 697-

700). 

I tråd med van Marrewijk (2003), Carroll (1979), Wood (1991) og Campbell (2007) anser jeg CSR 

som værende uadskilleligt fra virksomhedens forretningsmæssige anliggender, idet CSR er til stede 
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i enhver handling. Det er den eneste måde, hvorpå en virksomhed kan sikre sig, at den ikke kommer 

til at skade deres stakeholdere. Stakeholderteori kan benyttes som et værktøj til at inkorporere CSR 

i alle forretningsanliggender. 

Stakeholderteori 

Både van Marrewijk (2003), Carroll (1979; 1991) og Campbell (2007) nævner virksomhedens 

stakeholdere som en vigtig faktor i forhold til CSR. Stakeholderteori bliver ofte brugt som 

referenceramme i forbindelse med CSR, selvom der ikke findes en generelt accepteret definition på, 

hvad det indbyrdes forhold mellem CSR og stakeholderteori er (Schlierer, 2012: 41). Teorien tager 

udgangspunkt i de grupper, overfor hvilke virksomheden har et ansvar. Stakeholderteori gør op med 

antagelsen om, at en virksomhed administreres alene med fokus på dets aktionærers interesser, idet 

teorien fastslår, at virksomheder har et moralsk ansvar overfor en række interessentgrupper eller 

stakeholdere (Freeman, 1994; Langtry, 1994: 431; Crane & Matten, 2010: 61). 

Imidlertid benyttes og forklares stakeholderteori på vidt forskellige måder blandt de mange 

teoretikere, som gør brug af teorien (Donaldson & Preston, 1995: 66). Som et respons på disse 

mange fortolkninger af teorien skriver Freeman (1994), som af mange betragtes som udvikleren og 

efterfølgende den største bidragyder til stakeholderteori (Donaldson & Preston, 1995: 72; Crane & 

Matten, 2010: 61): ”… we find there is no stakeholder theory but that stakeholder theory becomes a 

genre that is quite rich” (Freeman, 1994: 409). Ifølge Freeman kan stakeholderteori således anskues 

på forskellig vis og benyttes i forskellig sammenhæng. Freeman formulerer imidlertid en tre 

forudsætninger for brugen af stakeholdergenren. Den første forudsætning er antagelsen om, at ideen 

om adskillelsestesen (the separation thesis) forkastes (Freeman, 1994: 409). Den anden 

forudsætning er en forkastelse af aktionærteorien (stockholder theory), hvorved det fastslås, at 

aktionærer er stakeholdere uden særstatus, og at aktionærers rettigheder derfor ikke kan bruges som 

begrundelse for begrænsning af andre stakeholderes frihed (Freeman, 1994: 409; Freeman, Wicks 

& Parmar, 2004: 365). Den tredje forudsætning er eksistensen af en normativ kerne (normative 

core) – en kerne, som bygger på en konkret teori eller et princip. Der findes adskillelige mulige 

normative kerner, men Freeman opstiller den præmis, at enhver normativ kerne besvarer 

spørgsmålene om, hvordan virksomheder bør styres, og på hvilken måde virksomhedsledere bør 

handle (Freeman, 1994: 413-415).  

Brugen af stakeholderteori i denne afhandling bygger på disse tre forudsætninger, som jeg nu vil 

forklare baggrunden for med inddragelse af relevant teori. Derefter vil jeg samle trådene om 

CSRteori og stakeholderteori i Carrolls CSR-pyramide (1979, 1991).  
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Tesen om adskillelse  

Freeman definerer tesen om adskillelse således: ”… the view that it is meaningful to separate the 

discourse of business from the discourse of ethics” (Freeman, 1999: 234). Ifølge Freeman, Wicks 

og Parmar (2004) er adskillelsestesens formål at maksimere aktionærernes afkast (Freeman, Wicks 

& Parmar, 2004: 365). Ifølge adskillelsestesen har aktionærer en særstatus i forhold til andre 

stakeholdere, idet forretningsdiskursen (discourse of business), i hvilken aktionærerne befinder sig, 

anses som værende vigtigere end etikdiskursen (discourse of ethics), hvor flere af de resterende 

stakeholdere findes.  

Freeman (1994) fastslår, at når forretningsetik holdes afskilt fra generel forretningsføring, 

muliggøres formuleringen af såkaldt moralsk neutrale teorier, som kan bruges til at retfærdiggøre 

stor skade (Freeman, 1994: 412). Enhver forretningsbeslutning kan få etiske konsekvenser, og 

derfor er det vigtigt ikke at adskille det forretningsmæssige fra det etiske. Forretningsføring uden 

forretningsetik kan skabe langt større problemer end forretningsetik kan løse uden 

forretningsføring. Forretningsføring uden etik er amoralsk (Carroll, 1991: 45) og forretningsetik 

uden forretningsføring er filantropi. Filantropi bliver af teoretikere kategoriseret som en del af 

marketing, PR og window-dressing (Mullen, 1997: 42;  Maon, Lindgreen & Swaen, 2010: 31). 

Filantropi ligger ifølge Phillips, Freeman & Wicks udenfor stakeholderteoriens rammer. Det er ikke 

noget, som teorien hverken forbyder eller påkræver (2003: 494). Jeg kommer nærmere ind på 

filantropi i afsnittet om Carrolls CSR-pyramide. 

Aktionærer – stakeholdere uden særstatus 

Set igennem stakeholderteoriens briller handler forretningsføring om at sammensætte en strategi, 

som over tid fremmer alle stakeholderes interesser. Aktionærer er stakeholdere, og at skabe værdi 

for stakeholdere er ensbetydende med at skabe værdi for aktionærerne. Det betyder imidlertid ikke, 

at formålet med at skabe værdi for stakeholdere er at skabe værdi for aktionærer (Freeman, Wicks 

& Parmar, 2004: 366; Phillips, Freeman & Wicks, 2003: 481-486). Virksomhedens ansvar overfor 

aktionærer har ikke en særstatus som betroet (fiduciary) sammenlignet med virksomhedens ansvar 

overfor de resterende stakeholdere, som da kunne betegnes som ikke-betroet (nonfiduciary), sådan 

som Goodpaster foreslår (1991: 67). En sådan tilgang til stakeholderteori bliver af Langtry 

kategoriseret som en nuanceret form for aktionærteori (Langtry 1994: 435), og Freeman fastslår, at 

Goodpasters fokus peger i retning af separationsteorien (Freeman, 1994: 413). Selvom det giver god 

forretningsmæssig mening at fremme gode stakeholderrelationer, så er dette ikke formålet med 

stakeholderteori. Stakeholderteori er ikke, sådan som Goodpaster foreslår, moralsk neutral 
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(Goodpaster, 1991: 57). Alene ved at vælge at bruge udtrykket stakeholdere frem for benævnelser 

som: interessenter, offentligheden etc., tillægger vi denne gruppe en værdi, som går ud over den 

neutrale, faktuelle værdi, idet det indikeres, at stakeholdere ejer en andel (a stake) i virksomheden 

(Freeman, 1999: 234). Stakeholderteori har således et moralsk indhold, og det er den normative 

kerne, der definerer, hvori dette moralske indhold består. 

Den normative kerne 

Donaldson og Preston (1995) benyttede udtrykket, den 

normative kerne, i forbindelse med, at de præsenterede tre 

forskellige aspekter af stakeholderteori: deskriptiv, 

instrumental og normativ. Disse tre aspekter er indlejret i 

hinanden på en måde, så det deskriptive aspekt befinder sig 

yderst, inde i dette befinder det instrumentale aspekt sig, og i 

centrum findes det normative aspekt. Det deskriptive og det 

instrumentale aspekt er således  bygget op omkring en 

normativ kerne. Den normative kerne er altså det kritisk 

nødvendige grundlag for enhver form for stakeholderteori (Donaldson og Preston, 1995: 66, 74). 

Uden den normative kerne vil det deskriptive og det instrumentale aspekt, som kan sidestilles med, 

hvad Hasnas (2004) kalder empirisk brug af stakeholderteori, kunne anses for værende ”… 

perfectly consistent with the normative stockholder theory” (Hasnas, 2004: 69), og aktionærteorien 

står som nævnt i opposition til stakeholderteorien. Et andet eksempel på brug af stakeholderteori 

uden normativ kerne er, hvad Goodpaster kalder strategisk brug af stakeholderteori, som fastslår at 

virksomheder bør respektere stakeholdere – aktionærer ikke inkluderet – i samme grad, som man 

respekterer vejret: Som mere eller mindre forudsigelige naturkræfter som for en sikkerheds skyld 

bør tages i betragtning (Goodpaster, 1991: 57-58).  

Med reference til Donaldsons udlægning af den normative kerne (1995) argumenterer Freeman 

(1994) for eksistensen af en stakeholdergenre, hvor hver teori inden for genren bygget op omkring 

en specifik normativ kerne, som bl.a. definerer, hvordan virksomheder skal ledes, og hvordan 

virksomhedsledere bør handle. Den specifikke normative kerne bygger på en teori, en grundtanke 

eller en ideologi, som vil variere fra virksomhed til virksomhed (Freeman, 1994: 414-415). Ifølge 

Donaldson og Preston kan en normativ kerne bygge på bredt definerede teorier inden for filosofisk 

etik såsom utilitarisme. Selv tager de udgangspunkt i teorien om ejendomsret (theory of property) 
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(Donaldson & Preston, 1995: 82-83), mens Freeman skitserer en normativ kerne baseret på 

pragmatisk liberalisme (Freeman, 1994: 415-418).  

Kantisk grundlag for den normative kerne 

Den normative kerne for den genre af stakeholderteori, som benyttes i denne afhandling, bygger på 

Immanuel Kants filosofi om moralens metafysik. Inden for forretningsetik bliver Kants tanker om 

moral brugt som grundlag for teorien om pligtetik (Crane & Matten, 2010: 104-108). Kant har også 

været til inspiration for Evan og Freeman (1993), som skriver, at stakeholderkonceptet kan bygges 

op om Kants tankegang, og at hver stakeholdergruppe har ret til ikke at blive behandlet som et 

middel til et mål (Evan & Freeman, 1993: 76). Fra Kants bog: ”Grundlæggelse af moralens 

metafysik” vil jeg fremhæve følgende citat: ”Handl kun efter den maksime ved hvilken du samtidig 

kan ville at den bliver en almengyldig lov” (Kant, 1991: 211). På baggrund af denne maksime 

formuleres en normativ kerne, som lyder således: Virksomhedsledelsens handlinger skal kunne 

gøres til en almengyldig lov. Ledelsen i en virksomhed skal således handle på en sådan måde, at 

deres handlemåde kan blive et forbillede for virksomhedsledere på tværs af lande og brancher. Som 

en rettesnor for at overholde ovenstående maksime kan benyttes et andet af Kants maksimer 

”Handl således at menneskeheden i din person såvel som i enhver anden person altid tillige 

behandles som mål og aldrig kun som middel” (Kant, 1991: 215). Virksomhedslederne skal 

behandle hver enkelt af deres stakeholdere som et mål og aldrig kun som et middel. Ifølge denne 

normative kerne er det fx ikke tilladt at udnytte en stakeholder til fordel for en anden. Disse to 

maksimer danner tilsammen den normative kerne for denne afhandlings brug af stakeholderteori.  

Stakeholdere – en definition 

Det mest centrale inden for stakeholderteori er spørgsmålet om, hvad en stakeholder er. Samtidig er 

det også det spørgsmål, til hvilket der findes flest svar. Adskillelige teoretikere har diskuteret 

fænomenet, formuleret og genformuleret definitioner, udspecificeret stakeholderfænomenet i 

undergrupper som primære og sekundære samt normative og afledte (Mitchell, Agle & Wood, 

1997; Phillips, 2003), og resultatet er et ganske stort katalog af definitioner, som både supplerer og 

modsiger hinanden.  

En af de mest citerede definitioner er Freemans: "A stakeholder in an organization is (by 

definition) any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the 

organization's objectives" (Freeman, 1984: 46). Denne definition er, hvad Freeman selv 

kategoriserer som den brede definition (2004) i modsætning til den smalle definition, som ”… 
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includes those groups who are vital to the survival and success of the corporation” (Freeman, 2004: 

58).  

I Freemans smalle definition findes følgende stakeholdergrupper: kunder, leverandører, ansatte, 

ejere (aktionærer) og lokalsamfundet. I den brede definition ville desuden inkluderes regering og 

konkurrenter (Freeman, 2004: 58-60).  

Stakeholdere adskiller sig fra hinanden med hensyn til størrelsen af den ”stake”, de har i 

virksomheden (Hill & Jones, 1992: 133). Men ifølge Donaldson og Preston (1995) identificeres 

stakeholdere som sådan ud fra deres interesser i virksomheden, uanset om virksomheden har en 

tilsvarende interesse i dem (Donaldson & Preston, 1995: 67). I afhandlingen benyttes Freemans 

(2004) smalle definition kombineret med Donaldson og Prestons (1995) tanke om identifikation af 

stakeholdere.  

CSR-pyramiden  

Carrolls CSR-pyramide (1979; 1991), som kombinerer stakeholderteori og CSR-teori (Carroll, 

2004: 116-118). Pyramiden symboliserer virksomheden og dens forpligtelser overfor sine 

stakeholdere og består af fire lag: økonomiske forpligtelser, lovmæssige forpligtelser, etiske 

forpligtelser og filantropiske forpligtelser. Rundt om pyramiden findes virksomhedens kontekst, 

dvs. det omkringliggende samfund og virksomhedens stakeholdere, som har krav, forventninger og 

ønsker til virksomheden.  

Nu gennemgås pyramiden lag for lag med udgangspunkt i Carrolls (1991) egen udlægning heraf. 

Det nederste lag, de økonomiske forpligtelser, er pyramidens fundament, som understøtter de andre 

lag. Virksomheden er nødt til at tjene 

penge for at kunne eksistere. I det 

økonomiske lag fokuseres på at 

maksimere profitten, men dette lag er 

ikke isoleret fra de øvrige lag, og 

maksimering af profitten kan således 

kun ske i overensstemmelse med de 

lovmæssige og etiske forpligtelser. 

Det filantropiske forpligtelser står lidt 

for sig selv, hvilket jeg vil vende 

tilbage til. I det andet lag, de lovmæssige forpligtelser fastslås det, at virksomheden er forpligtet til 

at følge regionale og nationale love. De etiske forpligtelser i det tredje lag omfatter de handlinger, 
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som virksomhedens stakeholdere forventer gennemført eller undgået/stoppet, selvom dette ikke er 

kodificeret i lovgivningen. De etiske forpligtelser afgøres af, hvad stakeholderne anser for værende 

rimeligt og retfærdigt (Carroll, 1991: 41). Virksomheden er forpligtet til at handle etisk korrekt i 

enhver organisatorisk beslutning. Carroll skriver: ”At its most fundamental level, this is the 

obligation to do what is right, just, and fair, and to avoid or minimize harm to stakeholders” 

(Carroll, 1991: 42). Det fjerde lag vedrører filantropiske forpligtelser. Carroll begrunder sin skelnen 

mellem etiske og filantropiske forpligtelser med at nogle virksomheder mener, at de er en socialt 

ansvarlig virksomhed, alene fordi de fx donerer penge til velgørenhed og sponsorerer events. Ved at 

skelne mellem etik og filantropi ønsker Carroll at slå fast, at filantropi er en del af CSR, men at 

CSR ikke er begrænset hertil. Selvom filantropi er ønsket og værdsat af samfundet, så er dette lag 

mindre vigtigt end de andre tre CSR-lag. Carroll kalder det pynten på kransekagen – eller på 

pyramiden – for at blive i metaforen (Carroll, 1991: 42). Ikke alle er enige i at filantropi ligger 

inden for en virksomheds ansvarsområde, selvom donationer og sponsorater i sig selv er 

ønskværdige (Sison, 2010: 238). I konteksten af denne afhandling defineres filantropi som 

virksomheders investering af penge eller andre ressourcer i diverse tiltag og sponsorater, som ligger 

uden for deres etiske ansvarsområde. Selvom filantropi er en mindre vigtig del af CSR vælger jeg at 

anse det som en del af CSR og stakeholderteori og medtager det fjerde lag i pyramiden, dog med 

den modifikation at dette lag eksisterer isoleret fra de andre lag, som således integrerede i hinanden 

udgør kagen, mens det fjerde lag står alene og kommer til at udgøre glasuren. 

De fire lag i pyramiden, som her er defineret, indgår i analysen som et ud af tre 

sammenligningsparametre. 

CSR-kommunikation 
Morsing (2006: 171) definerer CSR-kommunikation som kommunikation vedr. en virskomheds 

CSR-indsats, der designes og distribueres af virksomheden selv. Virksomheders CSR-

kommunikation bliver kommunikeret igennem en række kommunikationskanaler: i årsrapporter, 

CSR-rapporter, på virksomhedernes hjemmesider, i reklamekampagner på internettet, i fjernsynet, i 

blade, og i det offentlige rum (Wanderley et al, 2008: 369-370). 

Der er skrevet en del videnskabelige artikler om, hvordan, hvorfor og til hvilken målgruppe 

virksomheder kommunikerer deres CSR-indsats, se fx Morsing (2006), Morsing og Schultz (2006) 

Dawkins (2004), Wanderley et al (2008). Dette studies formål er imidlertid ikke at analysere CSR-

kommunikationen i forhold til fx målgruppe, kommunikationsstil -form eller -medie. Analysen af 
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virksomhedernes CSR-kommunikation skal kortlægge indholdet af CSR-indsatsen for at finde ud 

af, hvilke emner kommunikationen behandler. Formålet med denne kortlægning er at finde frem til 

arten, relevansen og engagementsgraden af virksomhedens CSR-arbejde. I denne kortlægning går 

jeg ud fra, at virksomhederne i deres CSR-kommunikation inkluderer alle områder, som de i deres 

CSR-indsats tager hånd om. Virksomheder kan være tilbageholdende overfor at kommunikere om 

deres CSR-indsats af frygt for at komme i pressens eller interesseorganisationers søgelys og blive 

kritiseret for de tiltag, som de ikke har gennemført (Schlegelmilch and Pollach, 2005: 268). Det er 

imidlertid lovpligtigt for store danske virksomheder at redegøre for samfundsansvar, jf. 

Årsregnskabsloven § 99a: ”Ved samfundsansvar forstås, at virksomheder frivilligt integrerer hensyn 

til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt 

bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter. Har virksomheden 

ikke politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses i ledelsesberetningen” (Årsregnskabsloven § 

99a). 

På baggrund heraf konkluderes det, at det blandt virksomheder, der befinder sig under denne lov, 

må forventes at CSR-kommunikationen giver retvisende billede af deres CSR-indsats. Medmindre 

virksomhederne bryder loven, kan CSR-kommunikationen således ligge til grund for en analyse af 

CSR-indsatsen i virksomhederne. I casestudiet i denne afhandling indgår udelukkende 

virksomheder, som befinder sig under denne lov. 

Inkluderet i mange virksomheders CSR-kommunikation er en såkaldt code of conduct eller et 

adfærdskodeks. Der findes mange forskellige definitioner på, hvad en code of conduct er, fx: 

”Codes of conduct are written statements of principle or policy intended to serve as the expression 

of a commitment to particular enterprise conduct” (Diller, 1999: 102). Der er forskel på, hvordan en 

code of conduct bruges. Nogle virksomheder bruger den som et redskab til at konkretisere deres 

CSR-arbejde eller dele heraf, mens andre bruger den til at fastsætte generelle regler for 

virksomhedens drift (Bondy et al, 2008). For virksomheder, som får produceret varer hos 

leverandører og underleverandører i udviklingslande, fungerer code of conduct ikke kun som 

retningslinjer for virksomhedens egne ansatte, men den dikterer også, hvordan disse leverandører 

og underleverandører skal drive deres forretning. 

Virksomheder, som importerer varer produceret i udviklingslande, bliver udsat for krav fra 

interesseorganisationer og forbrugere om, at de skal tage ansvar for, hvordan produktionen af deres 

varer foregår. Mange virksomheder har reageret på disse krav ved at formulere en code of conduct 

eller ved at tilslutte sig en fælles code of conduct. Et eksempel på en fælles code of conduct er den, 
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som Business Social Compliance Initiative (BSCI) har formuleret. BSCI er et forretningsdrevet 

initiativ, som arbejder med regulering af arbejdsforholdende i globale værdikæder (Knudsen, 2012). 

En virksomheds code of conduct, hvad enten den er individuel eller fælles, er dog ikke nogen 

garanti, hverken for at virksomheden tager et samfundsansvar, eller for at indholdet i en sådan code 

of conduct overholdes. For det første videregiver mange virksomheder ansvaret for overholdelsen af 

deres code of conduct videre til leverandørerne ved at kræve, at de overholder kravene, men uden at 

de tilbydes en højere pris (Knudsen, 2012: 8-9). For det andet er det ofte tilfældet, at leverandørerne 

bevæger sig på kanten i forhold til at overholde code of conduct. Nogle perioder lever de op til 

kravene, og i andre perioder gør de ikke, selvom leverandørerne kontrolleres effektivt, og ofte er det 

ikke nogen garanti for, at de lever op til alle krav hele tiden (Locke et al 2009: 323, 327). En 

virksomhed kan investere forskellige grader af engagement i deres code of conduct og dens 

udførelse. Graden af virksomhedernes CSR-engagement indgår i analysen som et 

sammenligningsparameter, hvilket jeg kommer nærmere ind på i metodeafsnittet. 

Pressen som informationskilde 
For at kunne finde ud af, hvordan virksomhedernes CSR-indsats svarer til de problemer, som deres 

branche har forårsaget i samfundet, og som virksomhederne derfor bærer ansvaret for at løse 

(Wood, 1991: 697-700), må disse problemer kortlægges. Da det ikke er muligt for mig at undersøge 

forretningsføringen hos alle virksomhederne i de relevante brancher, er jeg nødt til at benytte 

information, som er genereret af andre. Jeg har valgt at lade pressen, nærmere betegnet en række 

landsdækkende dagblade være kilde til den information, som jeg har brug for. Det er ikke min 

overbevisning, at jeg igennem disse dagblade vil få adgang til en objektiv tilgængelig, 

konstruktionsfri erkendbar realitet. Jeg vil her erklære mig enig med Niklas Luhmann i, at en sådan 

realitet ikke er tilgængelig (Luhmann, 2002: 16). Luhmann skriver: ”Hvad vi ved om vores 

samfund, ja om den verden, vi lever i, ved vi fra massemedierne … På den anden side ved vi så 

meget om massemedierne, at vi ikke kan tro på dem som kilder” (Luhmann, 2002: 9). Dette er et 

dilemma, på hvilket der findes to løsninger, som dog begge er mindre tilfredsstillende. Den ene 

løsning er den, som jeg nævnte i begyndelsen af dette afsnit: At forskeren selv går ud og undersøger 

den virkelighed, som der skal forskes i. Ikke alene er denne løsning særdeles tidskrævende og i 

realiteten ikke mulig at gennemføre, den går også ud fra, at forskeren kender realiteten og formår at 

formidle den objektivt, men ifølge Luhmann ville denne realitet ligeledes være en konstruktion 

(Luhmann, 2002: 16). Tilmed må denne konstruktion siges at være mere ensidig og subjektiv end 
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massemediernes realitetskonstruktion, da alle observationerne ville blive udført af én person. Den 

anden løsning er at lade massemediernes konstruerede realitet ligge til grund for forskningen til 

trods for vores viden om massemediernes realitetsforvrængning og meningsmanipulation 

(Luhmann, 2002: 123). Denne løsning er som nævnt ikke tilfredsstillende, men den er i modsætning 

til den første løsning mulig at gennemføre. I besvarelsen af afhandlingens forskningsspørgsmål 

benyttes sidstnævnte løsning samtidig med at massemediernes utroværdighed vedkendes som et 

vilkår.  

Det anerkendes også, at der eksisterer en mulighed for, at virksomhederne i planlægningen af 

deres CSR-tiltag tager udgangspunkt i en anden realitetskonstruktion end den, som ligger til grund 

for nærværende afhandling, fordi virksomheden selv konstruerer en realitet måske med andre 

massemedier samt naturligvis deres egne observationer som kilder. Både virksomhedens egne 

observationer samt deres og min udvælgelse og fortolkning af massemediekilder danner grundlag 

for diskrepans mellem virksomhedens realitetskonstruktion og den realitetskonstruktion, som 

afhandlingen bygger på. Dette er en fejlkilde, som jeg tager højde for i beskrivelsen af 

afhandlingens begrænsninger. 

Kontekstens indvirkning på virksomheders CSR-indsats 

National kontekst 

I nogle lande bliver der lagt større vægt på CSR end i andre lande, og en række teoretikere peger på 

Danmark som et land med et øget fokus på CSR (fx Aguilera et al, 2007; Brown et al, 2010; 

Campbell, 2007; Metaxas & Tsavdaridou, 2010). Det er bl.a. rollen som frontløber inden for CSR 

(Metaxas & Tsavdaridou, 2010: 41) samt landets konkrete lovgivning på området (Brown et al, 

2010: 10), som har givet Danmark denne status. Der findes desuden flere offentligt finansierede 

tiltag, som er blevet skabt for at støtte virksomhederne i deres CSR-arbejde, fx Rådet for 

Samfundsansvar, som skal ”fremme virksomheders og myndigheders arbejde med samfundsansvar 

og ansvarlig vækst” (Rådet for Samfundsansvar, 2013). Derudover er der blandt størstedelen af 

danske virksomhedsledere et syn på CSR som noget, der kan have en positiv økonomisk effekt 

(Metaxas & Tsavdaridou, 2010: 36, 42). Denne holdning kan eventuelt begrundes med, at næsten 

halvdelen af befolkningen mener, at virksomheder bør tage et ansvar, som rækker ud over de 

nærmeste stakeholdere som ansatte og kunder (Morsing & Schultz, 2006: 328). På baggrund heraf 

forventes det, at langt størstedelen af alle større danske virksomheder har formuleret en CSR-

politik. 
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Hypotese 1a: På grund af det øgede fokus på CSR, som gør sig gældende i Danmark, vil alle store 

danske virksomheder have formuleret en CSR-politik. 

Hypotese 1b: På grund af det øgede fokus på CSR, som gør sig gældende i Danmark, vil alle store 

danske virksomheder udvise nogen eller høj grad af CSR-engagement.  

Hypotese 1c: Da en stor del af befolkningen mener, at virksomheder bør tage et ansvar, som rækker 

ud over de nærmeste stakeholdere, er det etiske lag i CSR-pyramiden omfattet i de danske 

virksomheders CSR-arbejde. 

Branchekontekst 

Der findes mange teoretiske og empiriske bidrag vedr. brancheforskelle i forhold til virksomheders 

CSR-indsats, og der er bred enighed om, at der er forskel på CSR-indsatsen på tværs af brancher 

(Sweeney & Coughlan, 2008: 120; Patten 1991: 304; Gonzáles Benito & Gonzáles Benito, 2006: 

95; Cottrill, 1990: 725; Hackston & Milne, 1996, 101-102; Jackson & Apostolakau, 2009: 385; 

Gray, Kouhy & Lavers, 1995: 49-50). Konklusionerne forbliver imidlertid på det generelle plan og 

omhandler ikke branchespecifikke kendetegn. Der findes således ikke empiriske analyser, som 

beskriver CSR-indsatsen i byggebranchen eller modebranchen. De mange teoretiske og empiriske 

bidrag fastslår en række faktorer, der har indflydelse på, i hvilken grad virksomhederne i en bestemt 

branche engagerer sig i CSR. I det følgende oplistes og redegøres teoretisk for disse faktorer. 

Derefter beskrives den kontekst, som de to brancher skaber som ramme om case-virksomhedernes 

virksomhedskontekst. Formålet er at give en optegnelse over, hvilke af de oplistede faktorer, der er 

til stede i hver branchekontekst. På denne baggrund vil jeg med inddragelse af CSR-pyramidens lag 

opstille branchespecifikke hypoteser for casevirksomhedernes CSR-indsats. 

Nedenfor har jeg oplistet de faktorer, som har en positiv indvirkning på CSR-indsatsen hos 

virksomhederne i en bestemt branche. I det følgende vil jeg give en teoretisk redegørelse for hvert 

punkt på listen.  

• Økonomisk fremgang og stabilitet 

• Konkurrencemæssigt niveau: et moderat niveau fordrer CSR-engagement 

• Forbrugerkontakt 

• Branchens forretningsområde er ikke teknisk kompliceret 

• Internationale aktiviteter 

• Branchen er stærkt reguleret 

• Branchen påvirker i særlig grad samfundet negativt 

• Der eksisterer en branchemæssig interesse for CSR. 
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Økonomisk fremgang og stabilitet i branchen er afgørende for, om virksomhederne oplever et 

ressourcemæssigt overskud til at etablere og opretholde en CSR-indsats (Campbell, 2007). Denne 

faktors indflydelse på virksomheders CSR-indsats afhænger af, hvilken type CSR-tiltag der vælges. 

I nogle virksomheder kræver CSR-indsatsen store økonomiske summer, fx kontrol af værdikæder, 

udskiftning af leverandører, samarbejdspartnere eller produktionsland. For andre virksomheder kan 

CSR-tiltag være en forretningsmæssig og økonomisk gevinst, fx gennem ressourcebesparelser i 

forbindelse med mindskelse af virksomhedens CO2udledning eller øget konkurrenceevne pga. 

forbedret image. 

Det konkurrencemæssige niveau i branchen er en vigtig faktor, men blandt teoretikere er der 

uenighed om, hvordan den spiller ind. Ifølge Zhang et al (2010: 43-46) har virksomheder i brancher 

med megen konkurrence et større incitament for at engagere sig i CSR end virksomheder, som 

befinder sig i brancher med en lavere grad af konkurrence. I tråd hermed fastslår Fernández-Kranz 

og Sántalo (2010: 454-455), at der findes en positiv sammenhæng mellem intensiviteten af 

konkurrencen og virksomhedernes CSR-engagement. Derimod skriver Amato og Amato (2007: 

230), at intensiv konkurrence kan have en negativ effekt på CSR-engagementet, hvilket understøttes 

af Campbell (2007), som derudover skriver, at for lidt konkurrence har en lignende negativ effekt. 

Konkurrencen bør således være moderat, for at der skabes gunstige forhold for virksomheders CSR-

engagement. I brancher med moderat konkurrence, har virksomhederne både incitament og 

mulighed for at engagere sig i CSR. 

Branchernes forbrugerkontakt har nydt stor teoretisk og empirisk opmærksomhed. Det fastslås, at 

virksomheder i brancher, som hovedsageligt arbejder med detailhandel, har et større incitament for 

at engagere sig i CSR grundet et større pres fra interesseorganisationer, forbrugere og samfundet 

generelt (Amato & Amato, 2007: 231; 2012: 438, 445, Hoejmose, Brammer & Millington, 2012: 

617; Bowen, 2000; Bowmann & Haire, 1975: 55; Zyglidopoulos et al, 2011: 1623; Gonzáles Benito 

& Gonzáles Benito, 2006: 98). Interesseorganisationer har større mulighed for at skabe 

opmærksomhed omkring brancher, som forbrugerne er i direkte berøring med. Forbrugerne føler sig 

personligt involverede ift. disse brancher, hvilket muliggør iværksættelse af boykots og 

demonstrationer osv. Det er risikoen for sådanne hændelser, som giver virksomheder med stor 

forbrugerkontakt et større incitament for at engagere sig i CSR. 

Brancher, der har et forretningsområde, som er teknisk kompliceret og derfor svært for den 

almindelige forbruger at forstå, udsættes for et mindre samfundspres end andre brancher. Et 

eksempel på en branche med et teknisk kompliceret forretningsområde er flyindustrien (Hall, 2000: 
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464). Hvis forbrugerne ikke forstår, hvad en virksomhed gør forkert, fordi dette er teknisk 

kompliceret, vil det være svært for interesseorganisationer at etablere et pres på virksomheden. 

Derudover har det betydning, om virksomhederne i branchen har et nationalt fokus, eller om de 

arbejder på tværs af landegrænser. Virksomheder, hvis aktiviteter forgrener sig til flere lande, er 

mere tilbøjelige til at engagere sig i CSR (Brammer, Pavelin & Porter, 2006: 1032; Gonzáles Benito 

& Gonzáles Benito, 2006: 92). Denne øgede tilbøjelighed har sin begrundelse i, at virksomheder 

med internationale aktiviteter skal kende og overholde samtlige værtslandes love samt 

internationale regulativer. Dette gælder særligt for virksomheder med aktiviteter uden for EU. 

I brancher, som er stærkt regulerede, vil mange virksomheder være mere engagerede i CSR, fordi 

de mange regler giver virksomhederne et incitament for at være proaktive på området (Henriques & 

Sadorsky, 1999: 94; Gonzáles Benito & Gonzáles Benito, 2006: 96). Incitamentet ligger i, at 

virksomhederne sikrer sig, at de overholder alle regler og således ikke risikerer bøder (Henriques & 

Sadorsky, 1999: 94). Her kan proaktivitet gå hånd i hånd med innovation, men virksomheder vil 

formentlig kun vælge denne vej, hvis de ser en mulighed for konkurrencemæssige fordele 

(Gonzáles Benito & Gonzáles Benito, 2006: 96). Derudover kan branchen som helhed igennem 

proaktivitet signalere til magthaverne, at yderligere regulering ikke er nødvendig (Karnani, 2011: 

81). 

Virksomheder i brancher, som er særligt miljøbelastende eller på anden måde i særlig grad 

påvirker samfundet negativt, er mere tilbøjelige til at have et højt CSR engagement (Jackson & 

Apostolakau 2009: 383). Dette begrundes i den større samfundsmæssige opmærksomhed (Patten 

1991: 303). Denne faktor bliver i høj grad påvirket af faktorerne vedr. forbrugerkontakt og stor 

forretningsmæssig kompleksitet. Er den særligt miljøbelastende branche uden forbrugerkontakt, 

eller er dens forretningsområde særligt komplekst og svært for den almindelige forbruger at sætte 

sig ind i, vil interesseorganisationerne ikke have en reel mulighed for at lægge pres på 

virksomhederne. Virksomhederne i branchen vil således ikke være mere tilbøjelige end andre til at 

engagere sig i CSR. 

Den sidste faktor omhandler branchemæssig interesse for CSR. I nogle brancher findes en stor 

modvilje mod eller slet ingen interesse for CSR (Cottrill, 1990: 724; Campbell 2007). Denne 

modvilje eller manglende interesse kan have sin rod i branchens traditioner eller et manglende 

samfundspres, fordi en eller flere af de andre faktorer ikke er opfyldt. Det kan være svært for en 

virksomhed, som befinder sig i en sådan branche, at engagere sig i CSR, da der vil være store 

omkostninger forbundet med at være den første til at gå vejen. Der kan imidlertid være 
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konkurrencemæssige fordele ved af være ”firstmover”, men det kræver, at faktorerne vedr. 

forbrugerkontakt og moderat konkurrence er opfyldt. 

Der er ingen af de nævnte faktorer, som alene har indflydelse på en branches CSR-engagement. 

Det er samspillet mellem faktorerne, som afgør virksomhedernes incitament for at engagere sig. 

På baggrund af ovenstående faktorer vil jeg nu beskrive hver af de relevante brancher med 

henblik på at udarbejde hypoteser vedr. casevirksomhedernes CSR-engagement. Beskrivelsen 

bygger hovedsageligt på analyser udarbejdet af det statsautoriserede revisionspartnerselskab, 

Deloitte, som leverer ydelser inden for revision, skat, konsulentarbejde og finansiel rådgivning til 

både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher (Deloitte, 2012a). Analyserne 

bygger på virksomheders offentligt tilgængelige årsrapporter for regnskabsåret 2011, interviews 

med topchefer og information fra brancheforeninger (Deloitte, 2012a; 2012b). 

Byggebranchen 

Branchen er fortsat præget af den økonomiske krise, og efterspørgslen er lav. Det offentlige har 

fremrykket investeringer for at opveje det lave aktivitetsniveau. Mange virksomheder i branchen 

indgår således i OPP-projekter (OPP: offentligt og privat partnerskab). Konkurrencen i branchen er 

hård, og pris er et væsentligt parameter, og ifølge Deloitte virker det som om, at der i branchen er 

større fokus på pris end på kvalitet. 

Den danske byggebranche bliver i stigende grad mere internationalt fokuseret, særligt de store 

virksomheder har også opgaver i udlandet og benytter udenlandske underleverandører (Deloitte, 

2012a). Danske entreprenører udfører opgaver over det meste af verden, særligt inden for EU, men 

også i Mellemøsten, Sydøstasien, Afrika samt Mellem- og Nordamerika (Dansk Byggeri, 2010a: 3). 

Byggebranchens forretningsområde er teknisk kompliceret. Branchen er underlagt en række love, 

vilkår og regulativer, fx miljøregulering, afgiftslove og EUudbudsregler, og ifølge Deloitte er det en 

af de mest regulerede brancher i Danmark (Deloitte, 2012a). Dette hænger sammen med branchens 

miljøbelastende karakter, fx vejer den danske byggebranche tungt i den danske CO2udledning, idet 

den står for ca. 40 % af det samlede danske energiforbrug (Dansk Byggeri, 2010b: 6). 

Byggebranchen påvirker således samfundet negativt ift. miljøet, men branchen har også en negativ 

samfundspåvirkning i sammenhæng med arbejdsulykker. Der sker næsten dobbelt så mange 

arbejdsulykker i denne branche sammenlignet med samtlige branchegrupper, og antallet er stigende 

(Dansk Byggeri, 2008: 5). 

I en undersøgelse gennemført af Dansk Byggeri i 2011 fremgår det, at alle virksomheder, som 

deltog i undersøgelsen har igangsat CSR-aktiviteter, og 77 % har igangsat aktiviteter på tre eller 
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flere områder. Undersøgelsen er lavet på baggrund af svarene fra 90 respondenter, og 12,8 % af de 

adspurgte virksomheder ønskede at deltage i undersøgelsen (Dansk Byggeri 2011). Ud fra 

undersøgelsens resultater og svarprocenten kan det konkluderes, at der i den danske byggebranche 

findes en moderat interesse for CSR. 

Opsummering og hypotesedannelse: Der er tale om en branche, som ikke er præget af økonomisk 

fremgang og stabilitet. Efterspørgslen er lav og konkurrencen stor, hvilket betyder, at 

prisparameteret prioriteres højt, og der er således et lille økonomisk overskud til CSR-arbejde. 

Branchen har lille kontakt med private forbrugere, da projekter for private udgør en lille del af 

branchens samlede beskæftigelse. Branchen har en lille synlighed i samfundet, hvilket til dels 

opvejes af, at branchen i høj grad er beskæftiget af det offentlige, hvilket skaber en vis grad af 

samfundsbevågenhed. Det er imidlertid en branche, som har en særlig negativ samfundspåvirkning, 

det gælder på miljøområdet og ift. risikoen for arbejdsulykker. Grundet den mindre 

forbrugerkontakt samt det teknisk komplicerede forretningsområde er faktoren vedr. negativ 

samfundspåvirkning dog ikke så virkningsfuld, idet interesseorganisationer har svært ved at lægge 

pres på virksomhederne. Branchen er imidlertid stramt reguleret særligt på miljøområdet, hvilket 

kan være et incitament for virksomhederne til at engagere sig i CSR, hovedsageligt i sammenhæng 

med beskyttelse af miljøet. Der er i branchen en moderat interesse for CSR, hvilket sammen med 

det øgede internationale fokus fordrer et større CSR engagement. 

 

Hypotese 2a: Virksomheder i byggebranchens har en lille grad af CSR-engagement. Det begrundes 

i økonomisk ustabilitet, det opskruede konkurrencemæssige niveau, branchens manglende 

forbrugerkontakt og forretningsområdets tekniske kompleksitet. 

Hypotese 2b: CSR-indsatsen hos virksomhederne i byggebranchen placerer sig overvejende i de to 

nederste lag af CSR pyramiden og omhandler således økonomiske og lovmæssige forpligtelser. 

Dette skyldes for det første den pressede økonomi og for det andet den stærke regulering. De 

resterende to lag er mindre interessante for branchen på grund af det begrænsede samfundspres og 

den lille forbrugerkontakt. 

Hypotese 2c: CSR-arbejdet i byggebranchen centrerer sig omkring emnerne miljø og 

medarbejdersikkerhed, da branchen påvirker samfundet negativt inden for disse områder. Dog med 

særligt fokus på miljø pga. af den stramme regulering. 
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Modebranchen 

Branchen er stærkt påvirket af nedgangen i privatforbruget i Danmark. Der har været kraftige 

stigninger i bomuldspriserne samt lønstigninger i produktionslande som Kina, men som noget 

positivt har eksporten være stigende i både 2010 og 2011. Danmark er et lille marked med stor 

konkurrence, og eksport er en afgørende faktor for at kunne klare sig godt, og eksporten udgør 

således omkring 80-90 % af den samlede omsætning i branchen. På trods af den stigende eksport 

befinder en del virksomheder sig fortsat i, hvad Deloitte kalder farezonen, hvor indtjeningen er 

minimal og soliditeten kritisk. 

Tekstilproduktion er en miljøbelastning pga. af industriens store forbrug af vand og kemikalier 

samt CO2udledning. Meget af produktionen foregår i udviklingslande, hvor der er risiko for 

børnearbejde og farlige arbejdsforhold, fx ved brug af kemikalier. Private forbrugere stiller i 

stigende grad krav til virksomhederne om, at de tager ansvar for deres produktion i alle dens led. 

Virksomhederne i branchen fokuserer derfor i stigende grad på CSR, og det anses for at være et 

vigtigt parameter (Deloitte, 2012b). Branchens samfundsmæssige synlighed svinger meget 

afhængigt af, hvilken del af branchen der fokuseres på. Virksomheder, der alene beskæftiger sig 

med produktion eller import, har lille synlighed, mens virksomheder, der beskæftiger sig med 

detailhandel, har stor synlighed i samfundet. Samtidig er produktionsvirksomhedernes 

forretningsområde teknisk kompliceret. Særligt er virksomhedernes kontrol af deres værdikæder 

kompliceret at sætte sig ind i, og det er svært for interesseorganisationerne at kontrollere grundet de 

geografiske afstande og det store antal af underleverandører. 

Opsummering og hypotesedannelse: Modebranchen påvirker samfundet i særligt negativ grad, 

idet tekstilproduktion er en særligt miljøbelastende industri, og produktionen foregår i lande, hvor 

det er svært at garantere, at der tages hensyn til menneskerettigheder og de ansattes sikkerhed. Dette 

har medført et stigende samfundspres på branchen, hvilket har betydning for virksomhederne pga. 

branchens store forbrugerkontakt. Dette er, ligesom den udbredte internationale aktivitet i form af 

udenlandsk produktion og en stor eksportandel, et incitament for et stort CSR-engagement. Der er 

en del konkurrence i branchen, og den befinder sig på et niveau, hvor virksomhederne har overskud 

til at konkurrere på andre parametre end pris. Den konkurrencemæssige fordel ved at engagere sig i 

CSR stiger i takt med det øgede samfundspres. 
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Hypotese 3a: Virksomhederne i modbranchen udviser en høj grad af CSR-engagement. Dette 

begrundes i branchens negative samfundspåvirkning, den store forbrugerkontakt, 

konkurrenceniveauet samt de udbredte internationale aktiviteter. 

 

Branchen som helhed er imidlertid præget af økonomiske udfordringer. Graden af CSR-

engagementet vil formentlig variere en hel del på tværs af branchen afhængigt af det økonomiske 

overskud og graden af forbrugerkontakt. Udstrækningen af forbrugerkontakt svinger afhængigt af, 

hvilket område virksomhederne beskæftiger sig med.  

 

Hypotese 3b: Graden af CSR-engagementet blandt virksomheder i modebranchen varierer 

afhængigt af det økonomiske overskud og graden af forbrugerkontakt.  

 

Hovedfokus vil være på det lovmæssige og etiske plan i CSR-pyramiden, da det er her, den 

negative samfundspåvirkning er størst. I nogle tilfælde vil filantropi dog kunne dække over en etisk 

problemstilling. Det skyldes, at det er teknisk kompliceret at dokumentere etiske problemstillinger, 

som måske eksisterer på fabrikker spredt ud over et enormt område mange tusinde kilometer væk. 

Interesseorganisationer vil have store vanskeligheder ved at dokumentere, at en virksomhed har en 

underleverandør, som benytter børnearbejdere, imens samme virksomhed lettere vil kunne 

dokumentere et samarbejde med en bæredygtig fabrik i Kina. 

 

Hypotese 3c: Virksomheder i modebranchen gør brug af det filantropiske lag i CSR-pyramiden. En 

begrundelse for at inddrage filantropilaget kan være, at udfordringerne i etiklaget er så store, og 

virksomheder, som ikke formår at håndtere disse udfordringer, kan drage fordel af at optjene 

goodwill inden for filantropi. Denne strategi er mulig pga. den tekniske kompleksitet i 

produktionens værdikæder. 

Virksomhedskontekst 

Meget synlige virksomheder har en tendens til at være mere engagerede i CSR end mindre synlige 

virksomheder. Stakeholdere stiller flere og større krav til meget synlige virksomheder 

(Zyglidopoulos et al, 2011: 1623), og disse krav påvirker virksomhederne til at engagere sig mere i 

CSR (Hall, 2000: 468; Gonzáles Benito & Gonzáles Benito, 2006: 97). 
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Hypotese 4: Grundet større og flere krav fra stakeholdere engagerer meget synlige virksomheder sig 

i højere grad i CSR end mindre synlige virksomheder. 

 

Virksomheders synlighed påvirkes bl.a. af virksomhedernes størrelse, arbejdsområde og 

markedsfokus og brandopbygning. Store virksomheder er ofte mere synlige end mindre 

virksomheder (Hall, 2000: 456; Gonzáles Benito & Gonzáles Benito, 2006: 97), men virksomheder, 

der har opnået stor navnegenkendelse blandt forbrugere, fx gennem reklamer, kan være meget 

synlige, selvom de er små (Bowen, 2000: 101). Der er også forskel på, om virksomhedens 

arbejdsområde er detailhandel eller import af råmaterialer, da sidstnævnte har mindre 

forbrugerkontakt (Hall, 2000: 456; Gonzáles Benito & Gonzáles Benito, 2006: 98). Derudover vil 

en virksomhedsopbygning med kendte brands og en tilbagetrukket ejervirksomhed af et andet navn 

gøre virksomheden mindre synlig, end hvis virksomhed og brand har samme navn (Bowen, 2000: 

100-101). 

3) Metode 

Casestudiet som forskningsstrategi 
Formålet med denne afhandling er at generere detaljeret viden om danske virksomheders CSR-

arbejde. Casestudiet er valgt som forskningsstrategi, fordi denne strategi fokuserer på at forstå 

eksisterende dynamikker inden for et afgrænset miljø (Eisenhardt, 1989: 534). Med fokus på 

hvordan og hvorfor virksomheder i to brancher på det danske marked engagerer sig i CSR, søger 

afhandlingen at nuancere den teori, som i forvejen findes på området. Casestudiet som 

forskningsstrategi kan gøre den eksisterende teori stærkere og mere kompleks, dog uden at kunne 

generalisere (Ramian, 2007: 27). Dette gøres bl.a. ved at lokalisere såkaldte ”sorte svaner”, som kan 

falsificere eller nuancere hypotesen om, at alle svaner er hvide. Casestudiet er pga. sin dybdegående 

fremgangsmåde velegnet til identificering af sådanne ”sorte svaner” (Flyvbjerg, 2006: 228). 

Formålet med at bruge casestudiet som forskningsstrategi er således at tilvejebringe en detaljeret 

beskrivelse af udvalgte virksomheders CSR-arbejde og igennem en analyse heraf at teste den teori, 

som i forvejen findes på området (Eisenhardt, 1989: 535). Casestudiet vælges frem for andre 

forskningsstrategier, da denne strategi er den bedst egnede til dybdegående at analysere bestemte 

fænomener (Ramian, 2007: 22). Virksomhedernes CSR-arbejde er et virkeligt og nutidigt fænomen, 
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og det er på baggrund af emnets art, at jeg har valgt casestudiet som forskningsmetode (Ramian, 

2007: 19-20; Yin, 2009: 18). 

Ifølge Yin kan valget af casestudiet som metode begrundes på baggrund af 

forskningsspørgsmålets udformning, udstrækningen af forskerens kontrol over de adfærdsmæssige 

begivenheder samt i hvilken grad, der fokuseres på nutidige frem for historiske begivenheder. Er 

forskningsspørgsmålet fx udformet således, at det indledes af enten ”hvordan” eller hvorfor” og 

ikke ”hvad” eller ”hvor mange”, bør registerstudie og spørgeundersøgelser fravælges som mulige 

forskningsmetoder. Har forskeren ikke kontrol over de adfærdsmæssige begivenheder, er 

eksperimentet ikke en brugbar metode, og er der tale om et nutidigt studium, er den historiske 

forskningsmetode selvsagt uegnet (Yin, 2009: 8-9). 

 

Metode  Forsknings-
spørgsmålets form 

Kræves kontrol over adfærds-
mæssige begivenheder? 

Fokuseres på nutidige 
begivenheder? 

Eksperiment hvordan, hvorfor? ja  ja  

Survey-
undersøgelse 

hvem, hvad, hvor, hvor 
mange, hvor meget? 

nej  ja  

Registerstudie hvem, hvad, hvor, hvor 
mange, hvor meget? 

nej  ja/nej 

Historisk studie hvordan, hvorfor? nej  nej  

Casestudie hvordan, hvorfor? nej  ja  

Kilde: Yin, 2009: 8 

Casestudiet er relevant som metode i denne afhandling, fordi afhandlingens forskningsspørgsmål 

lyder: ”Hvilken art har udvalgte danske virksomheders CSR-arbejde? Hvordan svarer 

virksomhedernes CSR-arbejde til de problematikker, som findes i deres branche? Hvordan og 

hvorfor varierer graden af CSR-engagementet på tværs af virksomheder og brancher?” 

Afhandlingen søger således svar på hvordan og hvorfor vedr. et nutidigt fænomen forankret i 

virkeligheden, hvor der ikke kan opnås den kontrol, som kræves for gennemførelsen af den 

eksperimentelle strategi (Yin, 2009: 8-9; Ramian, 2007: 19-20). 

Case-design 
En række større danske virksomheders CSR-arbejde undersøges ift. de problematikker, som findes i 

branchen. Det gøres vha., hvad Yin benævner holistisk multipel case design (Yin, 2012: 7). I 

casestudiet indgår en række cases (derfor multipel), hvori et enkelt emne undersøges, og i hver case 

indgår kun et sæt data, nemlig virksomhedernes CSR-kommunikation. Der indgår således ikke sub-

cases, heraf benævnelsen holistisk. Hver af de større danske virksomheders CSR-kommunikation er 
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en case-enhed (Yin, 2009: 30), det er således 

ikke virksomhederne som helhed der er fokus 

for case-analysen men helt specifikt CSR-

kommunikationen. Hver virksomhed, som 

indgår i casestudiet, er omgivet af en 

kontekst, og grænsen mellem enheden og 

konteksten er udflydende (Yin, 2012: 7-8). De 

seks case-virksomheder, som jeg har valgt til 

at indgå i dette casestudie, er grupperet i to 

brancher, tre case-virksomheder i hver 

branche. Alle seks virksomheder befinder sig 

i den samme nationale kontekst, idet de alle er 

virksomheder med hovedkvarter i Danmark. 

De har således en række fælles stakeholdere, 

men der er også stakeholdere, som er 

branche- og virksomhedsspecifikke. Hver 

virksomhed er omgivet af sin specifikke 

kontekst, hvor denne virksomheds 

stakeholdere befinder sig. Denne kontekst 

placerer sig sammen med de andre 

virksomhedskontekster inde i den 

branchespecifikke kontekst, hvor branchens 

stakeholdere befinder sig. Sammen med de andre branchekontekster befinder denne 

branchekontekst sig i den større samfundskontekst. I figuren nedenfor ses det illustreret, hvordan de 

forskellige kontekster er indlejret i hinanden.  

Yin beskriver casekonteksten mere enkelt. Ifølge hans model befinder hver case sig i sin egen 

kontekst, som er forskellig fra de kontekster, som de andre cases i et multipel case-design befinder 

sig i. Dette ses illustreret i figuren nedenfor, som er en illustration af et holistisk multipel case-

design, hvor der indgår fire cases (Yin, 2012: 8). Denne forståelse af casekonteksterne er for simpel, 

idet der ikke tages højde for virksomhedernes og branchernes fælles kontekster. Eksistensen af de 

fælles kontekster er vigtige at tage i betragtning i sammenligningen af case-virksomhederne, fordi 

de kan være med til at forklare ligheder og forskelle. 
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Udvælgelse af cases 
Studiet inkluderer seks danske virksomheder fra to forskellige brancher. Jeg foretog en teoretisk 

udvælgelse af brancherne og virksomhederne med det formål at inddrage så forskellige cases som 

muligt (Eisenhardt, 1989: 537). Casene udvælges efter princippet om maksimal variation ved at 

lægge vægt på, at virksomhederne skal være meget forskellige ift. mindst én dimension, fx størrelse 

og B2B vs. B2C (Flyvbjerg, 2006: 230). Case-virksomhederne skal dog leve op til et kriterium om 

at befinde sig under Årsregnskabslovens § 99a om redegørelse for samfundsansvar, hvilket er 

tilfældet for store virksomheder. Årsregnskabsloven bestemmer, at en virksomhed er stor, når den i 

to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider mindst to af følgende 

størrelser: En balancesum (summen af alle aktivposter) på 143 mio. kr., en nettoomsætning på 286 

mio. kr. og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250 

(Årsregnskabsloven § 7 stk. 2). Idet afhandlingens fokus er danske virksomheder, skal case-

virksomhederne desuden leve op til det kriterium, at de har hovedkvarter i Danmark (Flyvbjerg, 

2006: 230). De udvalgte case-virksomheder bidrager i kraft af deres egenart med noget nyt til 

studiet, og når der i studiet af en case-virksomhed ikke fremkom ny viden, er case-virksomheden 

blevet fravalgt (Eisenhardt, 1989: 545). 

Datakilder 
Virksomhedernes CSR-kommunikation kortlægges ved en gennemgang af årsrapporterne for 2011 

samt eventuelle yderligere dokumenter såsom CSR-rapporter, codes og conduct samt teskter fra 

virksomhedernes hjemmesider. Sidstnævnte dokumenter kan være udgivet så sent som april 2013. 

Derudover indgår også enkelte personlige korrespondancer med enkelte medarbejdere fra case-

virksomhederne, som besvarer opklarende spørgsmål. Der er hovedsageligt tale om kvalitative data 

med enkelte kvantitative informationer inkorporeret. Det er vigtigt at være opmærksom på, at disse 

kilder ikke er direkte afbildninger af virkeligheden (Yin, 2012: 10-13). Ligesom brugen af pressen 

som informationskilde er problematisk, er det ligeledes problematisk, at beskrivelsen af 

virksomhedernes CSR-arbejde tager udgangspunkt i virksomhedernes egen kommunikation, da den 

formentlig er farvet af virksomhedernes ønske om at fremstille sig selv positivt. Der findes 

imidlertid ikke uafhængige beskrivelser af virksomhedernes CSR-arbejde, hvilket betyder, at 

brugen af virksomhedernes egen kommunikation er den eneste måde, hvorpå virksomhedernes 

CSR-arbejde kan beskrives. Dette er en problematik, der vil blive taget højde for i afsnittet vedr. 

afhandlingens begrænsninger. 
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De tre branchekontekster kortlægges ved en gennemgang af relevante nyhedsartikler fra de 

største landsdækkende dagblade: Jyllands-Posten, Berlingske, B.T., Ekstra Bladet, Politiken, 

Børsen, Kristeligt Dagblad. Hver af disse dagblade har sit specifikke fokusområde og sin specifikke 

målgruppe og bidrager således til beskrivelserne med hver deres fokus. Se Bilag 1 for nærmere 

beskrivelse af de enkelte dagblade. 

Dataindsamling 
Artiklerne fra de store danske dagblade, som skal danne grundlag for beskrivelsen af de 

problematikker, som findes i brancherne, kategoriseres som relevante, når de omhandler noget 

problemfyldt for branchen. Jeg afgrænser mig således fra at beskæftige mig med artikler 

omhandlende positive emner såsom fremgang og vækst. Positive emner som bæredygtighed kan 

imidlertid indgå i de tilfælde, hvor det fx beskriver et enkeltstående positivt eksempel i branchen. 

Herved fremhæves en problematik, som findes i branchen, nemlig at ikke al forretningsføring er 

bæredygtig. 

Tidsmæssigt er datafeltet afgrænset til at inkludere artikler, som er udgivet i 2011. Jeg foretager 

denne tidsmæssige afgrænsning, fordi formålet her er at gennemføre et nutidigt og aktuelt studium, 

som omhandler virksomhedernes CSR-arbejde, som er beskrevet i den seneste årsrapport. 

Udviklingen af branchemæssige problematikker sker meget hurtigt, og det er derfor vigtigt, at det 

materiale, som ligger til grund for beskrivelsen af branchekonteksterne, er så aktuelt som muligt. 

Materialet må ikke være nyere end årsrapporterne, fordi der da vil være mulighed for, at 

problematikker omtalt i materialet ikke var kendt, da virksomhederne vedtog arten af deres CSR-

arbejde. 

Kortlægning af data 
Indholdet af de kvalitative data kortlæges og struktureres vha. tematisk analyse (Boyatzis, 1998). 

Informationerne fra virksomhedernes årsrapporter og andre relevante publikationer og lignende 

sammenlignes med indholdet af dagbladsartiklerne med fokus på udvalgte temaer for på den måde 

at synliggøre tematiske mønstre. Temaerne udvælges induktivt ud fra informationen i datamaterialet 

(Boyatzis, 1998: 67-70). Det er en proces, der tager udgangspunkt i en gennemgang af 

presseomtalen af de to brancher. Denne gennemgang gennemføres vha. søgninger foretaget i 

artikeldatabasen Infomedia. Først foretages en generel søgning efter artikler udgivet i hele 2011, 

hvor ord som ”tøjproducent” og ”entreprenører” indgår i overskriften. Relevante artikler skimmes, 

temaerne nedskrives, og artiklens relevans kategoriseres ud fra indhold og længde. De artikler, som 
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har størst relevans for et tema, danner grundlag for beskrivelsen af den tematiske kode. Med 

udgangspunkt i de temaer, som fremkommer i den generelle søgning, gennemføres derefter mere 

specifikke søgninger efter samme metode. På baggrund af de mest relevante temaer udarbejdes 

tematiske koder, som hver tildeles et navn. Hver tematiske kode beskrives dybdegående således at 

temaet kan identificeres i datamaterialet (Boyatzis, 1998: 31). De tematiske koder bruges til at 

analysere virksomhedernes CSR-tiltags relevans ift. de problematikker, som findes i deres branche, 

se nedenfor.  

Sammenligningsparametre 
I analysen benyttes tre sammenligningsparametre, som er formuleret på baggrund af afhandlingens 

forskningsspørgsmål og lyder som følger: CSR-tiltagenes art, CSR-tiltagenes relevans og CSR-

engagementets grad. CSR-tiltagenes relevans bestemmes ift., om de afspejler de problematikker, 

som findes i pågældende branche. CSR-tiltagenes art vedrører, hvilket eller hvilke lag i CSR-

pyramiden, som de knytter sig til. CSR-engagementets grad på et specifikt område bliver bestemt 

af, hvor mange og hvor dybdegående CSR-tiltag der findes på dette område. Ift. det tredje 

parameter defineres her fire grader af engagement: 

Lille grad af engagement 

Inden for pågældende CSR-område har virksomheden et eller flere små tiltag, fx affaldssortering og 

frugtordning. Tiltagene er ikke ressourcekrævende og sparer evt. virksomheden for en økonomisk 

udgift. Bestemmelsen af, om et tiltag er ressourcekrævende eller ej, sker, idet virksomhedens 

samlede ressourcerigdom tages i betragtning.  

Nogen grad af engagement 

Inden for pågældende CSR-område har virksomheden et eller flere større tiltag, fx opnåelse af 

miljømæssige og sociale certificeringer, udvikling af særlige produkter. Tiltagene har kostet 

virksomheden ressourcer at indføre og medfører ikke nødvendigvis en økonomisk gevinst. 

Høj grad af engagement 

Inden for pågældende CSR-område har virksomheden et eller flere omfattende tiltag, som de af en 

eller anden grund er forpligtet til at bevare, fx samarbejde med leverandører, interesseorganisationer 

og kunder. Forpligtelsen kan dreje sig om et medlemskab eller om tilpas store investeringer, som 

gør, at virksomheden ikke bare kan stoppe sit engagement. 
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Uvis grad af engagement 

Virksomhedens CSR-kommunikation er uklar på området. Virksomheden nævner fx tiltag på 

området, men undlader at beskrive tiltagenes indhold. 

4) Analyse 
Analysen består af flere forskellige dele. Først defineres de tematiske koder, dvs. de eksisterende 

problematikker i pågældende branche. Dernæst analyseres hver case-virksomheds kontekst for at 

anskueliggøre virksomhedernes grad af synlighed, da dette har indflydelse på graden af CSR-

engagement. Dernæst analyseres virksomhedernes CSR-tiltag ift. de tre sammenligningsparametre: 

relevans, art og engagementsgrad. På baggrund heraf gennemføres en hypoteseafprøvning på inden 

for hver af de to brancher, først ift. hypotese 4 vedr. virksomhedsforskelle, dernæst ift. hypoteserne 

vedr. brancheforskelle. Herefter følger en hypoteseafprøvningen. Nu analyseres først 

byggebranchen og dernæst modebranchen. 

Byggebranchen 

Tematiske koder 

Nedenfor følger definitioner på de tematiske koder, som er fremkommet ved gennemgang af 

dagbladsartikler vedr. byggebranchen udgivet i 2011. Nedenstående emner vil ligge til grund for 

analysen af relevansen af det CSR-engagement, som udvises af de tre case-virksomheder i 

byggebranchen. 

Krænkelse af arbejderes rettigheder 

I Danmark har håndværkere krav på en løn over den fastlagte mindsteløn, overtidsbetaling, 

sygedagpenge, pension og feriepenge, og det får de fleste danske håndværkere. Det er imidlertid 

ikke tilfældet for mange af de østeuropæiske arbejdere, som er beskæftiget i den danske 

byggebranche. Nogle østeuropæere arbejder for helt ned til 40 kr. i timen (Hergel, 2011). De 

østeuropæiske arbejdere kender ikke deres rettigheder, og når de kan tjene tre gange så meget som i 

deres hjemland, så brokker de sig ikke (Svaneborg, 2011b). Mange østeuropæere arbejder sort og er 

således slet ikke registreret, mens andre etableres som falske enmandsvirksomheder med deres eget 

virksomhedsnummer. Arbejdsgiveren udbetaler et bruttobeløb til hver enmandsvirksomhed uden at 

tage højde for mindsteløn og andre rettigheder (Hergel 2011; Flensburg & Hergel, 2011). I praksis 
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betyder det, at hver arbejder kun har ansvar for det arbejde, han selv udfører, og skulle der ske en 

ulykke, kan arbejdsgiverne vaske sine hænder. De udenlandske arbejdere er både ansat i 

udenlandske og i danske byggevirksomheder, som så igen ansættes som underentreprenører i store 

byggeprojekter. De store entreprenører menes at anvende billig udenlandsk arbejdskraft til næsten 

alle byggerier, men de hyrer sjældent selv de udenlandske medarbejdere. De hyrer en 

underentreprenør, som hyrer en underentreprenør, som ifølge fagforeningen underbetaler de 

udenlandske medarbejdere. Storentreprenøren fraskriver sig ansvaret ved at sige, at det påhviler 

underentreprenøren (Hergel, 2011). Situationen bliver noget mere kompliceret, når der er tale om 

underleverandører og samarbejdspartnere i udlandet. Krænkelserne kan være grovere, og det kan 

være sværere at kontrollere arbejdsforholdene (Brahm, 2011). 

Arbejdsskader 

I 2010 blev der anmeldt 4.522 arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen, men Arbejdstilsynet 

vurderer, at kun hver anden arbejdsulykke bliver anmeldt. Hvis denne vurdering er korrekt, sker der 

således omkring 9.000 arbejdsulykker i byggeriet om året (Flensburg, 2011). Det samlede antal 

registrerede arbejdsulykker i Danmark er 50.000 om året, hvilket vil sige, at mere end 9 % af alle 

anmeldte arbejdsulykker sker i bygge- og anlægsbranchen (Otkjær, 2011). Dette er en høj 

procentandel, når det tages i betragtning, at antallet af fuldtidsansatte i bygge- og anlægsbranchen 

ifølge Danmarks Statistik kun udgør 5,4 % af den samlede danske arbejdsstyrke (Danmarks 

Statistik, 2013). Antallet af arbejdsulykker på byggepladserne i Danmark steg i 2010 med 26 % 

(Arbejdsulykker koster byggeriet milliarder, 2011). Tallene dækker over alt fra mindre ulykker som 

en brækket finger til ulykker, hvor et menneske mister livet. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, 

at ulykkerne ikke sker. Nogle arbejdsgivere videregiver imidlertid ansvaret til de ansatte og 

forventer, at de af sig selv skal foretage sig de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger for 

at forebygge arbejdsulykker. Det er problematisk, særligt i tilfælde hvor de ansatte ikke oplever, at 

de har tid til fx oprydning på byggepladsen, fordi de er under tidspres (Kristensen, 2011b). 

Ligesådan er det problematisk, når byggearbejdere arbejder for mange timer på uge- eller dagsbasis, 

da de således har sværere ved at koncentrere sig under arbejdet. Det er nødvendigt, at de ansatte 

modtager relevant uddannelse både i forhold til forebyggelse af ulykker og i tilfælde af, at en 

kollega kommer ud for en ulykke. 

Svigt inden for disse områder ses i særlig grad over for ansatte med østeuropæisk baggrund, og 

østeuropæiske arbejdere kommer oftere til skade og dør oftere ved arbejdsulykker end danske 

arbejdere (Hergel, 2011; Svaneborg, 2011c). Det er ikke ualmindeligt, at fx polske arbejdere har en 
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arbejdsuge på 74 timer, og ofte modtager de ikke overtidsbetaling, og lange arbejdsdage kan være 

grunden til et stigende antal ulykker (Svaneborg, 2011d). Ligeledes har der været tilfælde af, at 

udenlandske arbejdere ikke har vidst, hvad de skulle gøre, da en af deres arbejdskollegaer kom 

slemt til skade (Svaneborg, 2011a). 

De østeuropæiske arbejderes arbejdsgiver er mange gange hyret som underleverandører på større 

projekter, men de entreprenører, som står for projekterne, tager som oftest ikke ansvar i forbindelse 

med arbejdsulykker (Ott & Pedersen, 2011). De lader deres leverandører udføre et stykke arbejde til 

langt under markedspris og i strid med arbejdsmiljøloven. Entreprenørerne vil ikke erkende, at disse 

omstændigheder har indvirkning på sikkerheden, men skubber ansvaret fra sig (Svaneborg, 2011b; 

Svaneborg, 2011a). 

Luftforurening 

Byggebranchen udleder store mængder drivhusgasser som CO2 og NOx (kvælstofoxider). Der er for 

det første tale om direkte forurening ved brug af arbejdsmaskiner, hvilket der i nogen grad kan 

dæmmes op for, ved brug af miljøfiltre og moderne arbejdsudstyr, som forurener mindst muligt 

(Korsgaard, 2011). For det andet er der tale om indirekte forurening, som sker igennem de 

materialer, som bruges til byggeriet. Eksempelvis vejer cementproduktion tungt i NOx-regnskabet. 

NOx kan resultere i syreregn og er dokumenteret yderst sundhedsskadeligt (Gaardmand, 2011). 

PVC er et eksempel på et andet byggemateriale, som forurener luften. Både under produktion og 

ved bortskaffelse udledes store mængder af CO2, og denne problematik søger man nu at mindske 

ved at genanvende PVC i stedet for at bortskaffe den. Man sparer tre til fire tons CO2 per ton PVC, 

der bliver genbrugt (Berlingske, 2011). 

40 % af det danske energiforbrug finder sted i bygninger (Gede, 2011), og her har man i 

byggeriet set en mulighed for at udligne branchens egen CO2udledning ved at støtte op omkring 

opførelsen af energirigtige ejendomme. Der fokuseres fx på at minimere varmetab og optimere 

ventilationen, men det er imidlertid ikke altid, at CO2regnskabet går op. Der skal ofte bruges flere 

byggematerialer og flere komponenter og i sidste ende er luftforureningen ikke mindre (Kristensen, 

2011a).  

Giftige stoffer 

Mange byggematerialer indeholder kemikalier og giftige stoffer. Eksempelvis er der farlige 

kemikalier i maling, kemikalier som kan være miljøfarlige, kræftfremkaldende, skadelige for 
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forplantningsevnen, sundhedsskadelige, ætsende og lokalirriterende (Albæk, 2011; Asmussen, 

2011). Disse giftige stoffer kan have stor skadeeffekt på omgivelserne (Lund, 2011). 

Flere stoffer er igennem de sidste årtier blevet forbudt i byggematerialer, fordi det har vist sig, at 

stofferne er stærkt sundhedsfarlige. Opfattelsen af, hvor giftige forskellige stoffer er, ændrer sig i 

takt med de mange undersøgelser, som laves af stofferne (Albæk, 2011). Eksempler på sådanne 

stoffer er asbest og PCB. Asbest er farligt at indånde og kan give den kroniske sygdom asbestose, 

som i nogle tilfælde fører til lungekræft (Larsen, 2011). PCB giver ingen akutte skader, men kan 

over tid give skader på immunsystemet, virke hormonforstyrrende, give hjerneskader og være 

kræftfremkaldende (Stougaard, Johnsen & Sandøe, 2011b). 

Byggebranchen kan således igennem brugen af byggematerialer indeholdende giftige stoffer i dag 

og i fremtiden være med til at skade miljøet og befolkningens sundhed. Selvom stofferne er lovlige, 

er der grund til forsigtighed, fordi erfaringerne viser, at vi ikke kender alle virkninger af de mange 

stoffer. 

Mange byggematerialer bliver genbrugt, hvilket som nævnt er en stor fordel ift. at begrænse 

udledningen af drivhusgasser. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at 

genbrugsbyggematerialer i enkelte tilfælde kan indeholde giftige stoffer såsom PCB. En 

miljøvirksomhed har solgt genbrugsbyggemateriale indeholdende PCB, som er blevet brugt til 

fundamenter under bygninger. Der er uenighed om, hvem der bærer ansvaret for det ulovlige 

indhold af PCB (Stougaard, Johnsen & Sandøe, 2011a), men byggevirksomhederne må sikre, at de 

ikke spreder farlige gifte ved at bruge forgiftede genbrugsbyggematerialer. 

Manglende praktikpladser 

Et stigende antal unge på erhvervsuddannelserne kan ikke færdiggøre deres uddannelse, fordi det 

ikke er lykkedes dem at få en praktikplads. Eksperter mener, at det kan være en årsag til 

erhvervsuddannelsernes store frafald. Hvis virksomhederne inden for byggebranchen ikke tager 

lærlinge ind, kan fremtidens tømrere, murere og malere ikke blive uddannet, hvilket vil være et stort 

problem både for de unge og for samfundet generelt (Klinken, 2011a; 2011b, Kirkegaard, 2011). 

Case-virksomheder 

Til at repræsentere byggebranchen er udvalgt følgende case-virksomheder: FLSmidth, Kemp & 

Lauritzen og Lind & Risør. Virksomhederne er valgt vha. teoretisk udvælgelse med det formål at 

opnå så stor forskellighed som muligt. De største forskelle findes ift. størrelse, geografisk 

udbredelse, arbejdsområde og markedsfokus (B2B vs. B2C).  
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Med sine 13.000 ansatte og årlige omsætning på 22 milliarder er FLSmidth mange gange større 

end Kemp & Lauritzen med deres 2.000 ansatte og årlige omsætning på 1,9 milliarder, som igen er 

noget større end Lind & Risør med deres 200 ansatte og årlige omsætning på knap en halv milliard. 

Hvor FLSmidth er til stede over det meste af verden, begrænser Kemp & Lauritzens arbejde sig til 

Danmark, mens Lind & Risør er en regional virksomhed, som kun udfører arbejde på Sjælland, 

Møn og Lolland-Falster. Virksomhederne beskæftiger sig med tre ikke beslægtede arbejdsområder 

inden for byggebranchen. FLSmidth leverer udstyr og service til den globale mineral- og 

cementindustri, Kemp & Lauritzen arbejder med tekniske løsninger inden for el, rør/VVS og 

ventilation, mens Lind & Risør har specialiseret sig inden for individuelt byggeri af enfamiliehuse. 

Ift. markedsfokus befinder FLSmidth sig længst væk fra forbrugeren, da koncernens kunder er 

storentreprenører, som leverer til en længere værdikæde på B2B, markedet. Kemp & Lauritzen 

arbejder hovedsageligt B2B, men i de mindre lokalafdelinger udføres der i begrænset omfang 

arbejde for privatpersoner, og Lind & Risørs arbejder næsten udelukkende B2C (FLSmidth, 2012; 

Kemp & Lauritzen, 2012; 2013a; Personlig korrespondance med direktionssekretær ved Lind & 

Risør, Lise Olsen, 3 maj 2013; Lind & Risør, 2012; 2013a). 

FLSmidth 

Kontekst: FLSmidth arbejder i mere end 50 lande og har mere end 13.000 ansatte på verdensplan, 

omkring 1.600 er ansat i Danmark, hvor også hovedkvarteret ligger. FLSmidth ligger nr. 19 på 

Berlingske Business’ liste over de største virksomheder i Danmark (19: FLSmidth & Co., 2012). 

Virksomheden leverer udstyr og service til den globale mineral- og cementindustri med hovedfokus 

på råvarerne kul, jernmalm, gødning, kobber, guld og cement. Virksomhedens ingeniører udvikler, 

planlægger designer, installerer og yder service på udstyr og hele fabriksanlæg, imens selve 

produktionen håndteres af et globalt netværk af underleverandører (FLSmidth, 2012: 3, 2013a; 

2013b: 10). FLSmidth leverer således produkter og service til virksomheder, som ligeledes arbejder 

B2B. Virksomhedens samlede indtægter i regnskabsåret 2011 var på 22 milliarder kr., og resultatet 

efter skat lød på 1,4 milliarder kr. (FLSmidth, 2012: 3). 

FLSmidths størrelse giver koncernen en stor synlighed. Til trods for virksomhedens placering 

langt inde i B2Bmarkedet med stor afstand til forbrugeren, vil en virksomhed på top 20 over de 

største virksomheder i Danmark nyde stor synlighed i den danske befolkning. Koncernen er nævnt i 

708 artikler i store danske dagblade i 2011 (kilde: Infomedia). 

CSR-arbejde: Hos FLSmidth er CSR en integreret del af forretningsstrategien og virksomhedens 

CSR-engagement kommer direkte til udtryk i mange af de produkter og services, som FLSmidth 
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sælger. Det gælder ift. bæredygtig teknologi, sikkerhed og kompetenceudvikling. Virksomheden er 

desuden med i UN Global Compact1 (FLSmidth, 2013b: 48; 2012a: 76). FLSmidths CSR-arbejde 

kan grupperes under følgende punkter, som vil blive uddybet og analyseret nedenfor ift. art, 

relevans og engagementsgrad: 

 

1. Miljø 

2. Universitetssamarbejde – uddannelse af ingeniører 

3. Støtte til lokalsamfundet i Sydafrika 

4. Respekt for medarbejdernes rettigheder 

5. Sikkerhed 

6. Code of conduct samt sikring af dens overholdelse 

7. Leverandørstyring. 

 

Ift. miljømæssige problematikker er FLSmidths hovedfokus at udvikle systemer og teknologi, som 

kan forhøje produktiviteten, samtidig med at energi-, vand- og brændstofforbrug reduceres og der 

udledes mindre CO2, SO2 og NOx (FLSmidth, 2013b: 6, 22; 2013c). Virksomheden har bl.a. 

udviklet et varmegenvindingssystem som kan levere en stor del af en fabriks energiforsyning uden 

at øge brændstofforbruget, og samtidig mindskes fabrikkernes CO2udledning og vandforbrug. 

FLSmidth forsker i alternative brændstoffer og gør det muligt for producenter at bruge op til 100 % 

alternativt brændstof. Virksomheden har desuden udviklet en type cement med en anden 

materialesammensætning, hvilket reducerer CO2udledningen med omkring 25 % (FLSmidth, 

2013b: 12-13; 2012b: 17). FLSmidth arbejder desuden med transportoptimering af råmaterialer 

både ift. brændstofforbrug og sikker transport af fx forurenet materiale (FLSmidth, 2013b: 16). Ud 

over at levere bæredygtig teknologi har FLSmidth også en miljøpolitik, som indebærer en reduktion 

af energi- og ressourceforbrug (FLSmidth, 2013b: 44). Et eksempel herpå er et projekt i Indien, 

hvor FLSmidth har investeret i en vindmølle, som er tilsluttet det lokale el-net, hvilket betyder, at 

FLSmidths kontor i Chennai er mere end selvforsynende med grøn energi. Derudover bestemmer 

miljøpolitikken, at FLSmidth skal overholde alle gældende miljøstandarder, og alle produkter og 

services skal designes således, at de støtter op omkring virksomhedens image som værende en 

                                                
1 UN Global Compact er et strategisk politisk initiativ for virksomheder, der forpligter sig på at tilpasse deres arbejde 
og strategier med ti universelt accepterede principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og 
anti-korruption (UN Global Compact 2013b) 
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ansvarlig, pålidelig og professionel leverandør, der lever op til markedets forventninger og krav i 

form af ny bæredygtig teknologi (FLSmidth, 2013c). Dette første punkt i FLSmidths CSR-arbejde 

vedrører alle lag i CSR-pyramiden. Punktet relaterer sig til det økonomiske lag i pyramiden, fordi 

FLSmidth gennem sit fremsynede miljøarbejde sikrer, at koncernen kan køre en sund forretning i 

fremtiden, hvor regulativer formentlig vil være mere strenge. Punktet har at gøre med det 

lovmæssige lag, fordi FLSmidth sikrer, at alle lovkrav overholdes. Koncernen tager ansvar for sin 

egen miljøpåvirkning, og vindmølleprojektet gør det muligt for andre at gøre brug af grøn energi. 

Herved inddrages det etiske og det filantropiske lag. Punktet har relevans for to problematikker i 

branchen, nemlig ”Luftforurening” og ”Giftige stoffer”. FLSmidth udviser en høj grad af 

engagement, da der er tale om omfattende tiltag, som koncernen er forpligtet til at bevare pga. de 

mange investerede ressourcer og de forskellige samarbejdsaftaler, som er indgået. 

Vedr. punkt 2: FLSmidth har indgået en række aftaler med universiteter i USA, Rusland Ægypten 

og Indien vedr. uddannelse af ingeniører. FLSmidth støtter bl.a. forskning, som retter sig imod 

miljøvenlig produktionsteknologier, og leverer undervisningsmateriale samt eksperttimer. Formålet 

med samarbejdet med skolerne er at højne det lokale uddannelsesniveau og derved bidrage til den 

generelle udvikling i lokalsamfundet (FLSmidth, 2012b: 22-23). Dette punkt placerer sig i det 

filantropiske lag i CSR-pyramiden, idet FLSmidth tager et ansvar, som ligger udenfor deres 

forretningsområde. Punktet relaterer sig ikke til en problematik, som findes i byggebranchen. Der er 

tale om nogen grad af engagement, da FLSmidth bruger en del ressourcer på en række større tiltag 

uden at få en økonomisk gevinst ud af det. 

I Sydafrika styrker FLSmidth lokalsamfundet og dets spirende virksomheder, øger uddannelse 

blandt udsatte grupper og forbedrer mulighederne inden for minedrift og på entreprenørområdet. 

Formålet er at udvikle minedriften og forsyningsindutrien, så de afspejler Sydafrikas mål om at 

fremme ”black economic empowerment”. Konkret har FLSmidth bl.a. doneret penge til 

organisationen Nkomazi Community Trust, som hjælper forældreløse og udsatte børn, og til The 

Kingsway Center of Concern og Oliver’s House som giver skolegang til forældreløse og støtte til 

handicappede. Derudover betaler virksomheden løn til matematiklæreren på en skole for dårligt 

stillede elever. FLSmidth har også støttet et universitetsprojekt, hvorigennem 28 entreprenører 

udviklede deres viden inden for forretningsføring. Derudover finansierer FLSmidth legater til at 

hjælpe universitetsstuderende såvel som virksomhedens egne medarbejderes efteruddannelse 

(FLSmidth, 2012b: 23). Dette tredje punkt placerer sig ligeledes i det filantropiske lag i CSR-

pyramiden, fordi FLSmidth ligesom i forrige punkt tager et ansvar, som ligger udenfor deres 
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forretningsområde. På samme måde relaterer punktet sig heller ikke til en problematik, som er til 

stede i byggebranchen. Der er tale om nogen grad af engagement, da der gennemføres flere større 

tiltag, som koster FLSmidth en del ressourcer, som ikke tjenes hjem igennem projekterne. 

I FLSmidths medarbejderpolitik står der bl.a., at virksomheden tilbyder konkurrencedygtige 

medarbejderbetingelser og anerkender medarbejdernes ret til at organisere sig og at gennemføre 

kollektiv forhandling. FLSmidth respekterer og understøtter menneskerettighederne og vil ikke 

støtte nogen form for børnearbejde eller tvangsarbejde. Dette sikres igennem virksomhedens 

forretningsgange og politikker. Derudover lægger medarbejderpolitikken vægt på, at alle skal have 

lige muligheder uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, religion, handicap, politisk og seksuel 

overbevisning samt familiestatus (FLSmidth, 2013b: 30). FLSmidth har igangsat en handlingsplan 

for, hvordan antallet af kvinder i ledelsen øges, og målet er at procentdelen i 2011 på 7,2 skal stige 

til minimum 10 % i 2014. Derudover kræves det, at kvalificerede kvindelige kandidater 

identificeres og tages i betragtning i forbindelse med ledige lederstillinger (FLSmidth, 2012b: 9). 

Hvert andet år gennemfører FLSmidth en medarbejderundersøgelse for at måle medarbejdernes 

tilfredshed og motivation. Undersøgelsen giver også medarbejderne mulighed for anonymt at 

rapportere om eventuelle overtrædelser af virksomhedens politikker eller procedurer. Ligeledes 

hvert andet år gennemføres en evaluering af, hvordan virksomheden lever op til sine politikker 

vedr. arbejdskraft, standarder og forskrifter samt sundhed og sikkerhed (FLSmidth, 2013b: 30). 

FLSmidth tilbyder efteruddannelse og karrierevejledning, fordi virksomheden lægger vægt på, at 

medarbejderne udnytter deres potentiale fuldt ud (FLSmidth, 2013b: 32). Der afholdes årligt 

medarbejderudviklingssamtaler, hvor netop disse emner diskuteres (FLSmidth, 2012b: 8). Dette 

punkt relaterer sig til det lovmæssige og det etiske plan i CSR-pyramiden. Formålet er at sikre, at 

alle love og regler på området overholdes, samtidig med at der tages et etisk ansvar for, at 

medarbejdernes rettigheder respekteres. Punktet har relevans ift. følgende problematik i branchen: 

”Krænkelse af arbejderes rettigheder”. FLSmidth udviser en lille grad af engagement, da der er tale 

om en række små og ikke særligt konkrete tiltag. De mest ressourcekrævende er udarbejdelsen af 

personalepolitikken samt kompetenceudviklingen af medarbejderne, og disse tiltag er en 

investering, som tjenes hjem i form er mere effektive og kompetente medarbejdere.  

Hos FLSmidth prioriterer man sikkerhed højt, og virksomheden har formuleret en politik for 

sundhed og sikkerhed, som fokuserer på en række punkter, bl.a. overholdelse af alle relevante 

interne og eksterne regler og standarder. Der lægges også vægt på, at ledelsen har de nødvendige 

kompetencer inden for området. I FLSmidth ønsker man proaktivt at stræbe efter en reduktion af 
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arbejdsskader, sygdomsrisiko samt at fremme medarbejdersundheden. Dette gøres bl.a. ved at 

registrere alle skader og risici samt ved at uddanne både ledelse og medarbejdere, så de har de rette 

færdigheder til at gennemføre deres arbejde med fokus på sikkerhed og sundhed. Derudover 

fokuserer man også på at udvikle nye teknologier, produkter og instruktioner, som skal bidrage til 

brugerens sundhed og sikkerhed (FLSmidth, 2013e). Hos FLSmidth har man sat sig specifikke mål 

for nedbringelsen af arbejdsskader, og i den forbindelse har de inkorporeret mål for sikkerhed i 

ledernes målsætninger og bonusordninger (FLSmidth, 2013b: 8). Arbejdet på en byggeplads kan 

være forbundet med stor risiko, og derfor forsøger man i FLSmidth at skabe større bevidsthed 

omkring sikkerhed på byggepladserne. Det gør man ved at sikre, at der er en såkaldt 

”sikkerhedsofficer” til stede på alle større FLSmidth-lokationer (FLSmidth, 2013b: 34). Der udføres 

desuden kontrolbesøg på produktionsstederne for at sikre, at de lever op til relevante sikkerhedskrav 

(FLSmidth, 2013b: 37). Hos FLSmidth bekymrer man sig også for sikkerheden blandt kundernes 

medarbejdere. I forbindelse med at et stigende antal medarbejdere hos en chilensk kunde kom til 

skade, iværksatte FLSmidth Chile en ”Task Force Group”, som skulle sørge for, at der blev 

implementeret sikkerhedsforanstaltninger på produktionsstederne (FLSmidth, 2013b: 37). 

FLSmidth har både regionale og lokale sikkerhedschefer, som til sammen forsøger at motivere en 

kultur, hvor man er opmærksom på sikkerheden og gennemfører globale og lokale 

sikkerhedsinitiativer. De seneste år har der været en stigning af antallet af medarbejdere, som 

arbejder med sikkerhed og sundhed (FLSmidth, 2012b: 10-11), og man gennemfører 

sikkerhedskurser både for ansatte i FLSmidth og for ansatte hos enkelte underentreprenører. Næsten 

20 % at kontormedarbejderne er blevet uddannet til at understøtte et sikkert arbejdsmiljø, og alle 

chauffører i FLSmidth har modtaget undervisning i sikker kørsel (FLSmidth, 2012b: 13).  

Dette punkt placerer sig i det lovmæssige, det etiske og det filantropiske lag i CSR-pyramiden. 

Der er en række lovmæssige og etiske krav, som punktet sikrer, at FLSmidth overholder. Projektet i 

Chile placerer sig i pyramidens filantropiske lag, fordi tiltaget ligger udenfor FLSmidths 

forretningsansvar. Punktet har relevans for brancheproblematikken ”Arbejdsskader”. FLSmidth 

udviser nogen grad af engagement i forbindelse med dette punkt, idet koncernen har indført en 

række større og mindre tiltag, nogle er mindre, andre er mere ressourcekrævende. Nogle af tiltagene 

vil tjene sig hjem gennem økonomiske besparelser i form af færre sygedage, mens andre, fx 

projektet med FLSmidths kunde i Chile, alene er en udgift for koncernen. 

FLSmidth har formuleret en code of conduct, som bl.a. kræver en nul-tolerance over for 

bestikkelse, faciliteringsbetaling og korruption samt overtrædelse af konkurrenceregler (FLSmidth, 
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2013b: 38). Derudover omhandler virksomhedens code of conduct emner som interessekonflikter, 

produkt- og servicekvalitet og andre forretningsmæssige retningslinjer (FLSmidth, 2013f). I 

FLSmidth har man oprettet en afdeling for ”global governance” og ”compliance”, som skal sikre, at 

virksomhedens politikker og retningslinjer overholdes. Der er udpeget lokale ”compliance”-

repræsentanter og der er etableret en intern ”speak-up”-funktion, som giver medarbejdere mulighed 

for at rapportere om eventuelle overtrædelser (FLSmidth, 2013b: 38). Der gennemføres desuden en 

”compliance”-evaluering, som bl.a. har til formål at sikre, at FLSmidth lever op til UN Global 

Compacts principper (FLSmidth, 2012b: 9). FLSmidth har udviklet en online læringsplatform, hvor 

alle medarbejdere skal lære om vigtigheden af, at code of conduct overholdes (FLSmidth, 2012b: 

15). Dette punkt hører hjemme i det lovmæssige og det etiske lag i CSR-pyramiden, idet dets 

formål er at sikre, at FLSmidth lever op til lovmæssige og etiske krav. Med tiltaget om at sikre 

overholdelse af UN Global Compacts principper knytter punktet sig til brancheproblemstillingerne: 

”Krænkelse af arbejderes rettigheder”, ”Luftforurening” og ”Giftige stoffer”, da disse 

problematikker er inkluderet i principperne under menneskerettigheder, arbejdskraft og miljø (UN 

Global Comptact, 2013a). FLSmidth udviser her nogen grad af engagement, særligt er oprettelsen 

af afdelingen for ”global governance” og ”compliance” ressourcekrævende, og der er ikke tale om 

ressourcer, som kan tjenes hjem ved besparelser eller en øget indtjening på området. 

FLSmidth forventer, at deres leverandører som minimum lever op til krav om overholdelse af 

menneske- og arbejdsrettigheder, garanterer sikre og sunde arbejdsbetingelser, administrerer 

miljøpåvirkning og -risici, overholder etiske standarter om fx antikorruption og tager ansvar for 

kvaliteten af deres leverandører og underleverandørers arbejde samt deres overholdelse af 

ovenstående krav (FLSmidth, 2013b: 42). FLSmidth har omkring 8.000 leverandører verden over, 

og virksomheden har for nylig igangsat en plan om at sikre, at alle lever op til virksomhedens krav. 

I første omgang fokuseres på en strategisk udvalgt gruppe på 542 leverandører (FLSmidth, 2013b: 

42). FLSmidth gennemfører både anmeldte og uanmeldte besøg hos deres leverandører (FLSmidth, 

2012b: 20). Man vil gerne informere leverandørerne om virksomhedens krav og har derfor indtil 

videre afholdt to leverandørkonferencer, en i Danmark og en i Indien, hvor leverandørerne blev 

informeret om bæredygtighed i værdikæden (FLSmidth, 2012b: 20). Ligeledes er man begyndt at 

udføre kontrolbesøg, allerede inden en ny leverandør godkendes. Et sådant kontrolbesøg kan 

udmønte sig i en handlingsplan, som leverandøren skal gennemføre før et samarbejde kan komme 

på tale (FLSmidth, 2013b: 42). Dette punkt placerer sig i CSR-pyramidens lovmæssige og etiske 

plan, fordi FLSmidth uden disse tiltag risikerer indirekte eller direkte overtrædelse af en række 
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lovmæssige og etiske retningslinjer. Dette punkt relaterer sig til en række branchemæssige 

problematikker: ”Krænkelse af arbejderes rettigheder”, ”Luftforurening”, ”Giftige stoffer” og 

”Arbejdsskader”. Selvom flere af tiltagene kun er i opstartsfasen, udviser FLSmidth her nogen grad 

af engagement. Nogle af tiltagene er særdeles krævende, og der ses ikke nogen umiddelbar 

økonomisk gevinst eller besparelse ved dem. Derudover tyder det på, at FLSmidths engagement på 

sigt vil stige, idet koncernen kommer til at indgå et længerevarende samarbejde med en eller flere 

leverandører vedr. øget bæredygtighed.  

Analysen af FLSmidths CSR-arbejde er opsummeret i skemaet nedenfor. På baggrund af 

ovenstående analyse kan det konkluderes, at FLSmidth har et bredt CSR-arbejde, som breder sig 

over alle CSR-pyramidens lag. Fem ud af syv punkter har konkret relevans for en eller flere 

brancheproblematikker, og på seks af syv punkter yder koncernen nogen eller høj grad af 

engagement. Kun på et punkt yder FLSmidth en lille grad af engagement, men det er et punkt, som 

har relation til en problemstilling, som tillige tages op under to andre punkter. Samlet set er 

FLSmidths CSR-arbejde bredt og relevant, og koncernen udviser en rimelig høj grad af 

engagement. 

 

FLSmidth 

CSR-område Art Relevant ift. Engagementsgrad 

1. Miljø 
 

Økonomisk, 
Lovmæssig, Etisk, 
Filantropisk 

”Luftforurening” ”Giftige stoffer” Høj grad af 
engagement 

2. Universitetssamarbejde – 
uddannelse af ingeniører 

Filantropisk - Nogen grad af 
engagement  

3. Støtte til lokalsamfundet i 
Sydafrika 

Filantropisk - Nogen grad af 
engagement  

4. Respekt for medarbejdernes 
rettigheder 

Lovmæssig, Etisk  
 

”Krænkelse af arbejderes 
rettigheder” 

Lille grad af 
engagement  

5. Sikkerhed Lovmæssig, Etisk, 
Filantropisk  

”Arbejdsskader” Nogen grad af 
engagement  

6. Code of conduct samt 
sikring af dens overholdelse 

Lovmæssig, Etisk ”Krænkelse af arbejderes 
rettigheder” ”Luftforurening” 
”Giftige stoffer” 

Nogen grad af 
engagement 

7. Leverandørstyring Lovmæssig, Etisk ”Krænkelse af arbejderes 
rettigheder”, ”Luftforurening” 
”Giftige stoffer” ”Arbejdsskader” 

Nogen grad af 
engagement 
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Kemp & Lauritzen  

Kontekst: Kemp & Lauritzen koncernen arbejder med tekniske løsninger inden for el, rør/VVS og 

ventilation. Koncernen består af tre specialiserede selskaber: Kemp & Lauritzen, som er 

specialiseret inden for elektrisk installations-, service og entreprisevirksomhed, L&H-Rørbyg med 

kompetencer inden for fjernvarmeforsyning, rørinstallationer samt installation, service og 

vedligehold af VVS og VVS-entrepriser og Glenco, som har ekspertise inden for ventilation og 

indeklima, køling, energieffektivisering, renrum og pharma (Kemp & Lauritzen, 2012: 2). Kemp & 

Lauritzen koncernen henvender sig til private virksomheder og offentlige institutioner, og 

virksomhedens arbejde er således fokuseret på B2B (Kemp & Lauritzen, 2013c). Ifølge 

direktionssekretær Lise Olsen udfører virksomhedens mindre lokalafdelinger i begrænset omfang 

arbejde for privatpersoner (Personlig korrespondance, 3. maj 2013). Koncernen havde i 2011 en 

nettoomsætning på 1.872 millioner kr. og et resultat efter skat på 26,6 millioner. Koncernen 

kategoriserer dette som et tilfredsstillende resultat, de vanskelige markedsvilkår taget i betragtning 

(Kemp & Lauritzen, 2012: 3, 19). Kemp & Lauritzen har omkring 2.000 medarbejdere og 28 

afdelinger rundt om i Danmark (Kemp & Lauritzen, 2013a). 

Kemp & Lauritzen har med sine 2.000 medarbejdere nogen grad af synlighed, men 

virksomhedens fokus på B2B markedet gør Kemp & Lauritzen mindre interessant for forbrugerne. I 

hele 2011 blev Kemp & Lauritzen kun nævnt i 28 artikler i de store danske dagblade (kilde: 

Infomedia). 

CSR-arbejde: Kemp & Lauritzens CSR-engagement er en integreret del af virksomhedens 

daglige forretningsaktiviteter (Kemp & Lauritzen, 2013b). Virksomheden har en code of conduct, 

som omhandler følgende CSR-aktiviteter, som nedenfor uddybes og analyseres ift. art, relevans og 

engagementsgrad: 

 

1. Miljø 

2. Arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed 

3. Overholdelse af love, regler og konventioner 

4. Overholdelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder 

5. Diskrimination 

6. Korruption. 
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Ift. miljøet lægges der vægt på at anskaffe biler, der er miljøvenlige og dermed bidrager til at 

reducere CO2 udslippet. Det tilstræbes at indkøbe så miljøvenligt, som det er driftsøkonomisk 

forsvarligt for at sikre en bæredygtig udvikling. Kemp & Lauritzen sikrer bevaring af ressourcer 

gennem minimering af miljøpåvirkningen og bedre ressourcestyring, fx ved en reduktion af vand- 

og elforbrug, begrænsning i udledningen af partikler og andre skadelige stoffer, sortering af affald 

mv. Samtidig indgår en vurdering af miljøvenlighed i udvælgelsen af koncernens leverandører 

(Kemp & Lauritzen 2012: 5-6). Dette første punkt relaterer sig til det lovmæssige og det etiske lag i 

CSR-pyramiden, fordi Kemp & Lauritzen her tager ansvar for lovmæssige og etiske krav, som 

stilles dem ift. miljøet. Punktet har relevans ift. to problemstillinger i branchen, nemlig 

”Luftforurening” og ”Giftige stoffer”. Kemp & Lauritzen udviser en lille grad af engagement. Flere 

af de tiltag, som nævnes, er ukonkrete, og de resterende tiltag er ikke ressourcekrævende for 

virksomheden, og flere af dem vil kunne medføre besparelser. 

Vedr. punkt 2: Koncernen har indgået aftale med en ekstern leverandør af sygdoms- og 

sundhedsrådgivning, hvilket skal sikre et godt arbejdsmiljø og være med til at nedbringe 

sygefraværet. Arbejdsmiljø og medarbejdersikkerhed prioriteres højt, og der gås ikke på kompromis 

med arbejdsmiljøet for at løse en opgave. Derudover sikres medarbejderne kontinuerlig 

kompetenceudvikling. Lederen har ansvaret for medarbejderne, men alle er forpligtede til at tage 

ansvar for at skabe forbedringer og forebygge skader af enhver art (Kemp & Lauritzen 2012: 5). 

Dette punkt placerer sig i CSR-pyramidens lovmæssige, etiske og filantropiske lag. Det er Kemp & 

Lauritzens lovmæssige og etiske ansvar at sikre sine medarbejderes sikkerhed, mens tiltaget vedr. 

sundhedsrådgivning er filantropisk, da det går ud over virksomhedens forretningsansvar. Punktet 

har relevans for brancheproblematikken ”Arbejdsskader”, men Kemp & Lauritzen udviser kun en 

lille eller uvis grad af engagement. Tiltagene er små og sparsomt beskrevet, og et af formålene er 

desuden at placere en del af ansvaret for sikkerheden på medarbejderne selv. De mest 

ressourcekrævende tiltag er rådgivningen og kompetenceudviklingen, og begge disse tiltag vil 

formentlig tjene sig hjem gennem lavere sygefravær og større effektivitet og kvalitet i 

medarbejdernes arbejde. 

Kemp & Lauritzen vil til enhver tid overholde gældende love, regler, konventioner og relevante 

anbefalinger fra internationale organisationer. Derudover vil koncernen til enhver tid efterleve 

kunders skærpede krav og regelsæt. Det forventes, at samtlige medarbejdere medvirker til at 

efterleve disse regelsæt (Kemp & Lauritzen 2012: 5-6). Dette punkt et lovmæssigt og etisk i sin art, 

idet fokus er at leve op til lovmæssige og etiske krav. Punktet relaterer sig til en hel række 
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brancheproblematikker: ”Krænkelse af arbejderes rettigheder” ”Luftforurening”, ”Giftige stoffer” 

og ”Arbejdsskader”, men når engagementsgraden vurderes, placerer den sig reelt set udenfor 

kategori, da der ikke findes et eneste tiltag under punktet. Engagementsgraden er derfor mindre end 

lille. 

Omkring det fjerde punkt: Kemp & Lauritzen ønsker at følge internationalt vedtagne 

konventioner for humanitære rettigheder og tager afstand fra tvangsarbejde og børnearbejde af 

enhver art. Det forventes af leverandører og underentreprenører, at de efterlever samme 

konventioner. Sker dette ikke vil enhver forretningsaftale blive bragt til ophør (Kemp & Lauritzen 

2012: 5). Dette punkt relaterer sig ligeledes til det lovmæssige og det etiske plan i CSR-pyramiden, 

da det vedrører virksomhedens lovmæssige og etiske ansvar, og punktet har relevans for 

brancheproblematikken ”Krænkelse af arbejderes rettigheder”. Graden af engagement er uvis, da 

beskrivelsen af tiltaget er overfladisk og en vurdering således ikke mulig. 

Om diskrimination: Hos Kemp & Lauritzen accepteres det ikke, at der diskrimineres i forbindelse 

med ansættelse, uddannelsesmuligheder, forfremmelse, afskedigelse eller forretningsaktiviteter. Det 

gælder diskrimination ift. køn, nationalitet, race, hudfarve, kultur, religion, handicap, alder, seksuel 

orientering mv. (Kemp & Lauritzen 2012: 6). I dette punkt tager Kemp & Laurtizen ligeledes et 

lovmæssigt ansvar og punktet placerer sig derfor i dette lag i CSR-pyramiden. Punktet har relevans 

for ”Krænkelse af arbejderes rettigheder”. Men de punkter, der nævnes, er alle en del af dansk 

lovgivning jf. Forskelsbehandlingsloven (Forskelsbehandlingsloven, 2008.), og skal således 

overholdes af alle virksomheder. Der findes ingen tiltag, som skal sikre, at loven overholdes, og 

punktet placerer sig uden for kategori, og engagementsgraden er mindre end lille. 

Ift. korruption skriver Kemp & Lauritzen, at de ikke tilbyder eller modtager gaver, invitationer og 

lign. af en størrelse eller karakter, som kan føre til misforståelser eller på anden måde påvirke 

forretningsaftaler. For at undgå interessekonflikter benyttes forretningsmuligheder eller materiel 

som tilhører Kemp & Lauritzen-koncernen ikke til at drive selvstændige forretningsaktiviteter 

hverken personligt eller for familie og venner (Kemp & Lauritzen 2012: 6). Punktet har relation til 

CSR-pyramidens lovmæssige og etiske plan da det vedrører virksomhedens ansvar på disse 

områder. Punktet har ikke relation til en bestemt brancheproblematik og engagementsgraden er 

mindre end lille, da der ikke er nogen tiltag, som skal sikre overholdelsen af regelsættet. 

Analysen af Kemp & Lauritzens CSR-arbejde er samlet i skemaet nedenfor. På baggrund af 

analysen ovenfor konkluderes det, at Kemp & Lauritzens CSR-arbejde hovedsageligt er fokuseret 

på det lovmæssige og etiske lag i CSR-pyramiden. CSR-arbejdet er desuden relevant for de 
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problematikker, som findes i branchen. Kun et af seks punkter har ikke relevans for en specifik 

brancheproblematik. Derimod er virksomhedens grad af engagement uvis, mindre end lille eller 

lille. Kemp & Lauritzens CSR-arbejde er i praksis så lille, at dets relevans forsvinder. 

 

Kemp & Lauritzen 

CSR-område Art Relevant ift. Engagementsgrad 

1. Miljø Lovmæssig, 
Etisk 

”Luftforurening” ”Giftige stoffer” Lille grad af 
engagement 

2. Arbejdsmiljø, sundhed og 
sikkerhed 

Lovmæssig, 
Etisk, 
Filantropisk 

”Arbejdsskader” Uvis/ Lille grad af 
engagement 

3. Overholdelse af love, regler 
og konventioner 

Lovmæssig, 
Etisk 

”Krænkelse af arbejderes rettigheder” 
”Luftforurening” ”Giftige stoffer” 
”Arbejdsskader” 

< Lille grad af 
engagement 

4. Overholdelse af menneske- og 
arbejdstagerrettigheder  

Lovmæssig, 
Etisk 

”Krænkelse af arbejderes rettigheder” Uvis grad af 
engagement 

5. Diskrimination  Lovmæssig, 
Etisk 

”Krænkelse af arbejderes rettigheder” < Lille grad af 
engagement 

6. Korruption og 
interessekonflikter 

Lovmæssig, 
Etisk 

- < Lille grad af 
engagement 

 

Lind & Risør 

Kontekst: Lind & Risør er et arkitekt- og byggefirma, som har specialiseret sig inden for individuelt 

byggeri af enfamiliehuse. Virksomheden beskæftiger sig desuden med byggeri af arkitekttegnede 

klyngehuse. Geografisk begrænser virksomheden sig til at bygge på Sjælland, Møn og Lolland-

Falster. Lind & Risørs kunder er privatpersoner, og virksomheden arbejder således næsten 

udelukkende B2C. Virksomheden har omkring 200 faste medarbejdere. I regnskabsåret 2011 havde 

Lind & Risør en nettoomsætning på 477 millioner kr., og årets resultat efter skat var på 39,9 

millioner kr. I løbet af de sidste tre år er omsætningen fordoblet og resultatet er næsten tredoblet 

(Lind & Risør, 2012: 5, 8; 2013a). 

Lind & Risør er en forholdsvist lille virksomhed med et meget afgrænset forretningsområde og 

nyder derfor ikke stor synlighed udenfor sin kundemålgruppe. Virksomheden er nævnt i elleve 

artikler i de større danske dagblade i hele 2011 (kilde: Infomedia). 

CSR-arbejde: Lind og Risør skriver følgende vedr. CSR i sin årsrapport: 
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”Koncernen har ikke nogen vedtagne politikker for samfundsansvar, men udviser i sin ageren 

samfundsansvar. Selskabet lægger med udviklingen af sine produkter stor vægt på opførsel af 

energibesparende, klimavenligt byggeri. Husprogrammet omfatter således huse bygget efter 

den vedtagne 2015 lavenergiramme samt passivhuse. Den overvejende del af produktionen 

foretages af egne håndværkere. Tilrettelæggelsen af produktionen sker med fokus på et sundt 

arbejdsmiljø, ligesom der foretages grundig kontrol med arbejdsmiljøet på selskabets 

byggepladser” (Lind & Risør, 2012: 6). 

 

Koncernen skriver ikke yderligere om sit CSR-arbejde på sin hjemmeside eller andre steder. Ud af 

denne kortfattede rapportering vedr. virksomhedens CSR-arbejde trækker jeg følgende to CSR-

emner, som vil blive analyseret nedenfor ift. art, relevans og engagementsgrad: 

 

1. Opførelse af energibesparende byggeri 

2. Arbejdsmiljø. 

 

Det første punkt relaterer sig til det lovmæssige og det etiske lag i CSR-pyramiden, idet Lind & 

Risør tager et lovmæssigt og et etisk ansvar ved at forpligte sig på at bygge energirigtige huse for at 

overholde den såkaldte 2015 lavenergiramme, som endnu ikke er trådt i kraft. Da punktet ikke 

omhandler den luftforurening, som sker i forbindelse med selve byggeriet, har det ikke relevans for 

en konkret problematik i byggebranchen. Der er tale om en lille grad af engagement, fordi Lind & 

Risør ikke har merudgifter ved tiltagene, da de ekstra byggeomkostninger vil blive dækket af 

kunden, som køber et energirigtigt hus. 

Det andet punkt placerer sig ligeledes i CSR-pyramidens lovmæssige og etiske plan, idet Lind & 

Risør tager ansvar ift. lovmæssige og etiske krav vedr. arbejdsmiljø. Det er uvist, hvad 

virksomheden lægger i ordet arbejdsmiljø. Der bliver ikke nævnt noget om sikkerhed, men et godt 

arbejdsmiljø kan evt. være med til at fremme sikkerheden. Derfor har punktet måske relevans ift. 

brancheproblematikken ”Arbejdsskader”. Engagementsgraden er lille, både fordi det er 

arbejdsgiverens lovmæssige ansvar at sikre, at forholdene på byggepladserne er i orden, men også 

fordi de ressourcer, som investeres i tiltaget, formentlig sparer Lind & Risør for udgifter pga. et 

lavere sygefravær.  

Analysen af Lind & Risørs CSR-arbejde er samlet i skemaet nedenfor. På baggrund af analysen 

konkluderes det, at virksomheden har et meget begrænset CSR-arbejde, idet det kun berører to 
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emner, af hvilke et af dem måske har relevans for en brancheproblematik. Derudover er 

engagementsgraden i begge punkter lille. Alt i alt udviser Lind & Risør et forsvindende lille CSR-

engagement.  

 

Lind & Risør 

CSR-område Art Relevant ift. Engagementsgrad 

1. Opførelse af energibesparende byggeri Lovmæssig, Etisk  - Lille grad af engagement 

2. Arbejdsmiljø Lovmæssig, Etisk  ”Arbejdsskader” Lille grad af engagement 

 

Sammenfatning af analyseresultater for byggebranchen 

Byggebranchen 

FLSmidth Kemp & Lauritzen Lind & Risør I alt Sammenligningsparameter 

Antal CSR-områder Antal CSR-områder Antal CSR-områder Antal CSR-områder  

Filantropisk 4 1 0 5 Art: 

Etisk 5 6 2 13 

Lovmæssig 5 5 2 12  

Økonomisk 1 0 0 1 

Relevante CSR-områder /  
samlet antal 

5/7 71 % 5/6 83 % 1/2 50 % 11/15 73 % 

Høj grad 1 0 0 1 

Nogen grad 5 0 0 5 

Lille grad 1 3 2 6 

< Lille grad 0 2 0 2 
8 

Engagementsgrad 

Uvis grad 0 1 0 1 

 

Analyseresultaterne for byggebranchen er sammenfattet i skemaet ovenfor. Case-virksomhederne 

engagerer sig hovedsageligt inden for det etiske lag i CSR-pyramiden, nært fulgt af det lovmæssige 

lag. 13 områder placerer sig i det etiske lag, mens 12 hører hjemme i det lovmæssige. Fem CSR-

områder passer ind i det filantropiske lag og et område i det økonomiske lag. På tværs af branchen 

er 73 % af CSR-områderne relevante for en eller flere af problematikkerne i branchen. 

Engagementsgraden i branchen er generelt lav, idet case-virksomhederne ift. mere end halvdelen af 

deres CSR-områder udviser den mindste grad af engagement. Kemp & Lauritzen har en høj 

relevansprocent, men en minimal engagementsgrad, og i sammenligning hermed er FLSmidths 
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CSR-arbejde noget mere omfattende. FLSmidth har en lidt lavere relevansprocent, men til gengæld 

en markant højere engagementsgrad. Lind & Risør placerer sig i bunden med en lav relevansprocent 

på 50 og en nærmest ikke eksisterende engagementsgrad.  

Modebranchen 

Tematiske koder 

Nedenfor følger definitioner på de tematiske koder, som er fremkommet ved gennemgang af 

artikler vedr. modebranchen udgivet i de største danske dagblade i 2011. Nedenstående emner vil 

ligge til grund for analysen af relevansen af det CSR-arbejde, som udvises af de tre case-

virksomheder i modebranchen. 

Forbrugere udsættes for skadelige stoffer 

Almindelige forbrugere risikerer at blive udsat for skadelige stoffer i deres tøj, som er 

kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og allergifremkaldende (Volander, 2011). Hvis 

virksomhedernes egenkontrol fastslår, at grænseværdierne for kemikalieindholdet i tøjet 

overskrides, må det trækkes tilbage (Olesen, 2011). Ifølge Miljøstyrelsen er det som udgangspunkt 

producenternes og importørernes eget ansvar, at deres varer ikke indeholder ulovlig kemi. 

Miljøstyrelsen kan som tilsynsmyndighed kun lave stikprøvekontroller af området (Volander, 

2011). 

Problemet er, at virksomhederne ikke kan garantere, at tøj indeholdende skadelige kemikalier 

ikke sælges i butikkerne. Begrundelsen herfor er, at produktionen foregår hos et stort antal 

underleverandører i udlandet (Olesen, 2011). Bestsellers CSR-chef har anslået, at koncernen har 

flere end 25.000 underleverandører, som leverer til deres 350 direkte leverandører (Hall, 2011f). 

Med så stort et antal underleverandører, som i høj grad konkurrerer med hinanden på pris, er det 

vanskeligt at undgå, at de billige og effektive kemikalier bliver anvendt i produktionen. 

Underleverandørerne har hjemme i Bangladesh, Indien, Kina og andre fjerntliggende lande, og det 

kræver enorme ressourcer at føre kontrol med dem alle (Hall, 2011c; 2011e). 

En anden problematik er, at virksomhederne ikke altid informerer kunderne godt nok, når de i 

deres egenkontrol finder skadelige stoffer i tøj, som allerede er solgt i butikker (Hall, 2011b; 

Aagaard, 2011b). Det er miljøstyrelsen, som rådgiver virksomhederne i, hvordan de skal gribe 

kommunikationen an, men heller ikke miljøstyrelsen bliver i alle tilfælde informeret, som loven 

kræver (Krog, 2011; Christensen & Jeppesen, 2011). 
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Risikoen for, at forbrugerne bliver udsat for skadelige stoffer igennem deres tøj, gør sig gældende 

i tre forskellige sammenhænge: Der findes en række skadelige stoffer, og stoffer som er mistænkt 

for at være skadelige, som er lovlige at bruge i tekstiler. Det gælder fx formaldehyd og ftalater. 

Disse stoffer findes i meget tøj og kan skade forbrugerne. Derudover er der risiko for, at tøj 

indeholdende ulovlige kemikalier slipper igennem virksomhedernes egenkontrol og Miljøstyrelsens 

stikprøver og således bliver solgt i butikkerne. Den sidste sammenhæng, hvor forbrugerne udsættes 

for risiko, er, når virksomheder fortier fund af farlige kemikalier i forbindelse med gennemførelse 

af egenkontrol (Hall, 2011d). De to sidstnævnte sammenhænge er ulovlige, jf. 

kemikalielovgivningen (Hall, 2011b; 2011c). 

 

Miljøforurening og ressourcespild 

En anden problematik ved brugen af kemikalier i tekstilfremstillingen er miljøforurening. I 

gennemsnit bruges der et kilo kemikalier for hvert kilo færdige tekstiler, og miljøforureningen sker 

både i produktionslandene under produktionen og i forbrugslandende fx i forbindelse med tøjvask. 

Mange stoffer, som ophobes i miljøet, og som er meget giftige for vandmiljøet er tilladt i tekstiler. 

Det drejer sig om stoffer som krom, bly, kobber, optisk hvid og nanosølv. Derudover er der stoffer, 

som skader vandmiljøet og kan være sundhedsskadelige, som er forbudt i tøjproduktionen i EU, 

men tilladt i tøj som er produceret udenfor EU, hvilket er tilfældet for meget af de danske 

forbrugeres tøj (Volander, 2011; Mathiesen, 2011b). 

En anden miljøbelastende faktor er det store ressourceforbrug, som er forbundet med 

tekstilfremstillingen. Eksempelvis er vandforbruget til at producere et par jeans mellem 11.000 til 

20.000 liter (Nørum, 2011), og ved almindelig tøjproduktion kasseres op mod 20 pct. af tekstilerne, 

fordi det er for besværligt at genbruge dem (Mathiesen, 2011a). 

Barske arbejdsvilkår i udlandet 

De danske tøjvirksomheders manglende kontrol med leverandører og underleverandører skader ikke 

alene miljøet, det skader i høj grad også de arbejdere, som producerer tøjet. Mange steder finder 

produktionen sted under miserable forhold, hvor arbejderne sætter deres helbred på spil. I de værste 

tilfælde bor fabriksarbejderne på fabrikkerne og arbejder 18 timer om dagen (Nørum, 2011). På 

mange syfabrikker i Bangladesh ligger lønnen for fuld tid under FNs fattigdomsgrænse (Kjeldgaard, 

2011). Særligt problematisk er det for de arbejdere, som arbejder i den uofficielle sektor, fx i 

Indien. Arbejderne har ingen rettigheder, de har ingen krav på mindsteløn, de får ingen pension, og 
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hvis de kommer til skade eller bliver syge, kan de ikke bevise deres ansættelse, hvilket udelukker 

enhver form for erstatning (Kaur, 2011). Arbejdet er risikofyldt, bl.a. udgør det store 

kemikalieforbrug en risiko for arbejderne. Stofferne kan være skadelige ved indånding, og den tætte 

kontakt med tekstilerne under bearbejdningen kan også være skadelig (Volander, 2011; Hall, 

2011c). Også arbejdet i bomuldsmarkerne kan være udtærende. Direktøren i et indisk 

miljøforskningsinstitut beskriver en epidemi af selvmord, hvor 160.000 bønder begik selvmord 

inden for ti år. Det drejer sig især om bomuldsbønder, som ikke har faet en ordentlig pris for 

bomulden, og som er afhængige af pesticider, som de drikker, når livet bliver for svært (Kjeldgaard, 

2011). 

Det er almindeligt, at vestlige tøjvirksomheder udvælger de billigste leverandører i de billigste 

produktionslande. Bliver produktionsomkostningerne for høje eller leverandørerne for krævende, 

kan virksomhederne finde andre leverandører i andre lande. Denne forretningsmetode gør 

fagforeningerne til en trussel mod arbejderne, fordi indførelsen af en god overenskomst kan få de 

internationale virksomheder til at flytte produktionen til et andet sted uden faglig organisering 

(Kjeldgaard, 2011). I øjeblikket er der blandt danske tekstilvirksomheder stor interesse for at flytte 

produktionen fra Kina, hvor leverandørerne er blevet for besværlige at forhandle med, til de 

afrikanske lande syd for Sahara. Det gælder bl.a. BTX Group (Hall, 2011a; Kragballe & Andersen, 

2011). 

Børnearbejde 

Pga. den manglende kontrol med underleverandører er det heller ikke muligt for danske 

tøjvirksomheder at sikre, at der ikke indgår børn i produktionen af deres tøj. Børnene bliver ofte 

gemt af vejen, hvis myndighederne skulle komme på kontrolbesøg (Kaur, 2011). Det er ikke 

unormalt, at hjemmesyersker, som til en lav løn håndbroderer motiver på tøjet, tvinger børnene til at 

deltage i arbejdet (Nørum, 2011). I sådanne tilfælde er det endnu sværere at opdage børnearbejdet 

og dermed komme det til livs. Resultatet er, at børnene ikke får mulighed for at tage en uddannelse. 

Case-virksomheder 

Til at repræsentere modebranchen er udvalgt følgende case-virksomheder: Bestseller, BTX Group 

og Noa Noa. Virksomhederne er valgt vha. teoretisk udvælgelse med det formål at opnå så stor 

forskellighed som muligt. De største forskelle findes ift. størrelse, markedsfokus og 

brandopbygning. Bestseller er markant større end de to andre virksomheder. Virksomheden har 

eksempelvis 45 gange flere medarbejdere end Noa Noa og 88 gange flere medarbejdere, end BTX 
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Group har på nuværende tidspunkt. Bestsellers og Noa Noas markedsfokus ligner hinanden. Begge 

virksomheder er hovedsageligt fokuseret på B2C-markedet, men arbejder også B2C idet 

virksomhedernes brands både sælges i egne og i tredjeparts ejede butikker. BTX Groups 

markedsfokus derimod er udelukkende B2B. Ift. brandopbygning har Bestseller og BTX Group 

virksomhedsnavne, som er forskellige fra navnene på virksomhedernes brands. Bestsellers 

brandnavne er dog mere synlige end BTX Groups, da der i Bestseller ofte er overensstemmelse 

mellem brand- og butiksnavn. BTX Group har udelukkende eksterne forhandlere. Noa Noas 

virksomhedsnavn er derimod identisk med navnene på virksomhedens butikker og brands. 

(Bestseller, 2012; BTX, 2012; Personlig korrespondance med Executive Assistant, BTX Group, 

Alice Andersen, 3. maj 2013; Noa Noa 2012a). 

Bestseller 

Kontekst: Virksomheden har mere en 15.000 ansatte, hvoraf ca. 3.200 arbejder i Danmark, og 

hovedaktiviteten består i udvikling og salg af modebeklædning. Bestseller ejer elleve brands og er 

den største virksomhed i den danske modebranche. Virksomheden driver mere end 3.000 

kædeforretninger, hvoraf 300 ligger i Danmark. Bestseller arbejder således hovedsageligt inden for 

B2C. Bestsellers havde i regnskabsåret 2011/2012 en omsætning på ti milliarder kr. og årets resultat 

lå på 700 millioner kr. I løbet af de sidste 5 år er Bestsellers omsætning steget med 25 %, mens der 

har været store udsving i størrelsen af årenes resultater, dog altid med et pænt overskud (Bestseller, 

2012: 8). Mens Bestseller selv står for design og indkøb af sine produkter, varetages selve 

produktionen af omkring 300 leverandører på ca. 730 fabrikker i 25 lande, bl.a. i Kina, Indien, 

Bangladesh, Tyrkiet og Italien. Virksomhedens tøj bliver solgt i 46 lande i Europa, Mellemøsten, 

Asien samt Canada (Bestseller 2012; 2013a; 2013b; 2013n). 

Grundet sin store størrelse, sine mange ansatte samt sit store antal af brands og butikker samt 

virksomhedens fokus på B2Cmarkedet nyder Bestseller stor synlighed. I 2011 var Bestseller omtalt 

i 1.090 artikler i de største danske dagblade (kilde: Infomedia). 

CSR-arbejde: Virksomhedens CSR-arbejde er omfattende, og alle detaljer kan ikke medtages her. 

Bestsellers CSR-arbejde fokuserer på følgende punkter, som uddybes og analyseres ift. art, relevans 

og engagementsgrad:  

 

1. Værdikædekontrol  

a. Code of conduct 

b. Kontrolbesøg 



 55 

c. Dialog og samarbejde 

d. Undervisning og udvikling.  

2. Oplysning af fabriksmedarbejdere 

3. Forbedring af indkøbsprocesser så de understøtter code of conduct  

4. Kemiske tests og udarbejdelse af kemisk vejledning 

5. Børnetøj og sikkerhed 

6. Partnerskaber som fremmer bæredygtighed og udvikling 

7. Bestsellerfonden 

8. Personaleforhold i Danmark 

9. Elevuddannelse inden for detail, salg og indkøb 

10. Sponsorater og velgørenhed. 

 

Bestsellers code of conduct indeholder retningslinjer for arbejdstagerrettigheder, 

menneskerettigheder, sundhed, sikkerhed, miljøbeskyttelse og etik. Retningslinjerne er formuleret 

specifikt til Bestsellers leverandører med udgangspunkt i FNs verdenserklæring om 

menneskerettigheder, centrale FN-konventioner samt ILOs konventioner og anbefalinger. 

Virksomhedens code of conduct består af en overordnet code samt en række materialer, som 

detaljeret beskriver Bestsellers politikker for børnearbejde og retningslinjer for fx jeans, sko, 

kemikalier samt sundhed og sikkerhed (Bestseller 2010; 2011a; 2011b; 2011c; 2011d; 2011e). Alle 

Bestsellers leverandører skal underskrive deres code of conduct, som bl.a. fastsætter retningslinjer 

vedr. mindsteløn, toiletforhold, kantineforhold, afvikling af børnearbejde, spildevandhåndtering, 

dyrevelfærd og kontrol af underleverandører. Retningslinjerne er formuleret på en måde, så ledelsen 

på den enkelte fabrik kan efterleve dem, sådan som det er passende ift. fabrikkens indretning og 

arbejdsområde. Der er således ikke bestemmelser fx vedr. et specifikt antal håndvaske eller vinduer 

pr. 100 medarbejdere, men det kræves at fabrikken har et passende antal (Bestseller, 2013c). Om 

ledelsen på den enkelte fabriks fortolkning af retningslinjerne lever op til Bestsellers forventninger 

afgøres under de kontrolbesøg, som udføres af en tredjepartsauditør eller Bestsellers egne auditører. 

Som udgangspunkt udføres de indledende kontrolbesøg af tredjepartsauditører, mens eventuelle 

opfølgningskontrolbesøg udføres af interne auditører. Bestseller har valgt at bruge 

tredjepartsauditører for at ”sikre fuld neutralitet og ensrette kvaliteten og rapporteringen” 

(Bestseller, 2013e). Formålet med at lade interne auditører gennemføre de opfølgende kontrolbesøg 

er at skabe og opretholde en god dialog med leverandøren. Gennemsigtighed og samarbejde er det 
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primære fokus i auditprogrammet, og formålet med virksomhedens code of conduct er at skabe 

gensidig tillid, dialog, uddannelse og udvikling. Ifølge Bestseller er deres code of conduct ikke en 

garanti for, at alle regler bliver overholdt, men den hjælper virksomheden med at forbedre 

forholdene på deres leverandørers fabrikker. Hvis en leverandør ikke lever op til code of conduct 

hjælper Bestseller leverandøren til at forbedre sig, og det er kun, hvis en leverandør slet ikke 

udviser nogen vilje til at løse problemerne, at Bestseller stopper samarbejdet (Bestseller, 2013e; 

2013d). Dette første punkt i Bestsellers CSRstrategi er også det mest omfattende, det placerer sig i 

CSR-pyramidens lovmæssige og etiske lag, idet der både tages et lovmæssigt og etisk ansvar. 

Punktet har relevans for alle brancheproblematikker og Bestseller udviser her en høj af engagement 

idet virksomheden investerer så mange ressourcer i omfattende tiltag fx vedr. samarbejde med 

leverandører og udvikling af medarbejdere, at de ikke bare vil kunne trække sig. 

For at oplyse fabriksarbejderne om deres fundamentale arbejdsrettigheder og ansvar mht. 

arbejdstimer, sundhed, løn og kollegaer, har bestseller udarbejdet fire forskellige brochurer til at 

dele ud til fabriksarbejderne samt plakater til at hænge op på fabrikkerne. Indtil nu er der uddelt 

50.000 brochurer i Kina og 12.000 i Tyrkiet (Bestseller 2013f; 2008a; 2008b; 2008c; 2008d). Dette 

punkt har relevans for det etiske og det filantropiske lag i CSR-pyramiden. Bestseller tager et etisk 

ansvar, fordi oplysningen af fabriksarbejderne er med til at sikre, at arbejdernes rettigheder 

overholdes. Tiltaget er filantropisk, fordi Bestseller her tager et ansvar, som ligger udenfor deres 

forretningsområde. Punktet har relevans for følgende problematikker i branchen: ”Barske 

arbejdsvilkår i udlandet” og ”Børnearbejde”. Bestseller udviser her nogen grad af engagement, idet 

virksomheden bruger ressourcer på flere større tiltag: at udarbejde, oversætte og uddele 

brochurerne. Denne investering medfører ingen økonomisk gevinst for Bestseller. 

Bestseller har indført en række retningslinjer, som deres indkøbere og designere skal følge, 

hvorved leverandørerne støttes og ikke modarbejdes i at følge code og conduct. Således skal alle 

indkøbere og designere gennemføre et kursus, hvor de bl.a. lærer, at det at ændre et produktdesign i 

sidste øjeblik eller placere meget store ordrer uden at tage hensyn til fabrikkens kapacitet påvirker 

arbejdsforholdene på fabrikkerne (Bestseller 2013g). Dette tredje punkt har relevans for det etiske 

lag i CSR-pyramiden da Bestseller her tager et etisk ansvar for situationen hos leverandørerne. 

Punktet støtter op omkring tiltagene i punkt 1 og har derfor ligesom punkt 1 relevans for fem 

brancheproblematikker. I punktet udvises nogen grad af engagement, fordi der er tale om et større 

tiltag, som ikke tjenes hjem igennem besparelser el. lign., men tværtimod kan koste Bestseller 
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indtjening. Der vil være ordrer, som Bestseller må opgive, fordi designet ikke kan produceres 

forsvarligt efter retningslinjerne i code of conduct. 

For at sikre at leverandørerne lever op til Bestsellers restriktioner om brug af kemikalier, 

gennemfører virksomheden kemiske tests på produkterne. Disse tests sikrer, at Bestsellers varer 

ikke indeholder kemikalier, som er skadelige for forbrugeren. I samarbejde med andre medlemmer 

af Dansk Initiativ for Etisk Handel har de udarbejdet en vejledning om kemiske stoffer og tekstiler 

(Bestseller 2013h). Dette punkt placerer sig i CSR-pyramidens lovmæssige, etiske og filantropiske 

lag. De kemiske tests sikrer, at Bestseller lever op til de lovmæssige og etiske krav, som stilles ift. 

kemikalier. Udarbejdelsen af den kemiske vejledning placerer sig i det filantropiske lag, fordi dette 

rækker ud over Bestsellers etiske ansvar. Punktet har relevans for følgende brancheproblematikker: 

”Forbrugere udsættes for skadelige stoffer” og ”Miljøforurening og ressourcespild”. Bestseller 

udviser her nogen grad af engagement, fordi der er tale om større, ressourcekrævende tiltag, som 

kun indirekte og i mindre grad vil kunne tjene sig hjem i form af øget tillid blandt forbrugerne. 

Bestseller stiller særlige krav til produktionen af børnetøj, det gælder både i forhold til indholdet 

af kemikalier samt tøjets udformning. Eksempelvis må pailletter og perler ikke benyttes på tøj til 

børn under tre år (Bestseller 2013i). Dette punkt relaterer sig til det etiske plan i CSR-pyramiden, 

fordi Bestseller her tager et ansvar, som rækker ud over de lovmæssige krav til produktsikkerhed. 

Punktet har relevans for en brancheproblematik: ”Forbrugere udsættes for skadelige stoffer”. Der 

udvises her en lille grad af engagement, idet tiltaget er lille og ikke specielt ressourcekrævende. Der 

er dog risiko for, at Bestseller taber indtjening, fordi deres konkurrenter kan sælge typer af tøj, som 

Bestseller pga. af dette punkt må afholde sig fra at få produceret. 

Bestseller er en del af følgende initiativer, som alle er partnerskaber indgået mellem 

virksomheder og interesseorganisationer for fremme bæredygtighed og skabe udvikling i de 

områder, hvor Bestsellers produktion foregår: Dansk Initiativ for Etisk Handel, Better Cotton 

Initiative, Business for Social Responsibility, Project Work2Learn (Bestseller 2013j). Dette punkt 

placerer sig i CSR-pyramidens etiske og filantropiske lag, fordi Bestseller både tager et etisk ansvar 

vedr. sig egen produktion og deltager i filantropiske tiltag, som gavner mennesker uden tilknytning 

til Bestsellers forretning. Under dette punkt udvises høj grad af engagement, der er tale om 

omfattende tiltag i form af forpligtende partnerskaber, som kræver involvering i form af 

investeringer af penge og andre ressourcer. 

Bestsellerfonden gennemfører velgørenhedsarbejde blandt de laveste sociale lag i Kina og Indien. 

Arbejdet inkluderer ”støtte til forældreløse og andre underprivilegerede børn samt til projekter 
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inden for forebyggelse og behandling af sygdomme, forskning, naturbeskyttelse og andre 

humanitære, uddannelsesrelaterede, kunstneriske og kulturelle projekter” (Bestseller 2013k). Dette 

syvende punkt har relation til det filantropiske lag i CSR pyramiden, da der er tale om tiltag, som 

rækker ud over Bestsellers forretningsansvar. Punktet har relevans for følgende 

brancheproblematikker: ”Børnearbejde”, ”Miljøforurening og ressourcespild”, ”Barske 

arbejdsvilkår i udlandet”, men tiltagene rækker ud over disse og har hovedsageligt relevans for 

problematikker uden for modebranchen. Der er tale om en række større, ressourcekrævende tiltag, 

som Bestseller ikke får nogen økonomisk gevinst ud af at deltage i, og Bestseller udviser således 

nogen grad af engagement. 

I Danmark fokuseres desuden på personaleudvikling, personalepleje, osv. Bestseller tager også et 

ansvar ift. at uddanne de unge, som ønsker at beskæftige sig inden for branchen. Dette er punkt 8 og 

9 beskrevet i meget få ord. Punkt 8 placerer sig i CSR-pyramidens etiske og filantropiske lag, da 

Bestseller ud over at leve op til sit etiske ansvar ift. sine medarbejderes trivsel ligeledes giver 

medarbejderne goder, som rækker ud over dette ansvar. Punkt 9 hører hjemme i det etiske lag i 

pyramiden, fordi Bestseller ligesom andre danske virksomheder har et etisk ansvar for, at der bliver 

uddannet elever inden for deres branche. Ingen af de to punkter har relevans for en 

brancheproblematik, og i begge tilfælde udvises en lille grad af engagement. Der er tale om mindre 

tiltag, særligt sammenlignet med virksomhedens størrelse, og flere af tiltagene vil tjene sig hjem i 

form af færre sygedage og mere kompetente medarbejdere. 

Bestseller sponsorerede de danske atleter ved de olympiske og de paralympiske lege i 2008 og i 

2012, hvor Bestseller designede atleternes tøj, og de uddeler en årlig pris, til en ung, lovende dansk 

atlet. To af Bestsellers brands: Jack & Jones og Selected har igennem en årrække arbejdet sammen 

med Schuberts Minde, et hjem for marginaliserede unge. Ud over finansiel støtte tilbyder Bestseller 

praktikpladser til nogle af de unge. Derudover har Bestseller støttet projekter inden for kunst, 

velgørenhed, lokalt, nationalt og internationalt. Dette sidste punkt relaterer sig til CSR-pyramidens 

filantropiske lag da alle tiltagene rækker ud over Bestsellers forretningsansvar. Punktet har ikke 

relevans for en brancheproblematik. Bestseller udviser nogen grad af engagement, særligt ift. 

samarbejdet med Schuberts Minde, et længerevarende og forpligtende samarbejde som Bestseller 

ikke opnår øget indtjening ved – hvilket formentlig er tilfældet eller i hvert fald formålet med 

sponsoraterne. 

Analysen af Bestsellers CSR-arbejde er samlet i skemaet herunder. På baggrund af analysen 

konkluderes det, at virksomheden har et omfattende CSR-arbejde, hovedsageligt med fokus på det 
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etiske og det filantropiske lag i pyramiden. Syv ud af ti punkter har relevans for mindst en 

brancheproblematik. Bestseller udviser på to ud af ti punkter en høj grad af engagement, og kun i 

tre punkter udvises en lille grad af engagement, og ift. disse tre punkter kan der argumenteres for, at 

en højere grad af engagement ikke er nødvendig. Alt i alt et veludbygget og relevant CSR-arbejde. 
 

Bestseller 

CSR-område Art Relevant ift. Engagementsgrad 

1. Værdikædekontrol  
1. Code of conduct 
2. Kontrolbesøg 
3. Dialog og 
samarbejde 
4. Undervisning og 
udvikling.  

Lovmæssig, 
Etisk 

”Miljøforurening og ressourcespild”, 
”Barske arbejdsvilkår i udlandet”, 
”Børnearbejde”, 
”Forbrugere udsættes for skadelige 
stoffer” 

Høj grad af 
engagement 

2. Oplysning af 
fabriksmedarbejdere 

Etisk, 
Filantropisk 

”Barske arbejdsvilkår i udlandet”, 
”Børnearbejde” 

Nogen grad af 
engagement 

3. Forbedring af indkøbsprocesser 
så de understøtter code of conduct  

Etisk ”Miljøforurening og ressourcespild”, 
”Barske arbejdsvilkår i udlandet”, 
”Børnearbejde”, 
”Forbrugere udsættes for skadelige 
stoffer” 

Nogen grad af 
engagement 

4. Kemiske tests og udarbejdelse af 
kemisk vejledning 

Lovmæssig, 
Etisk, 
Filantropisk 
 
 

”Forbrugere udsættes for skadelige 
stoffer”, ”Miljøforurening og 
ressourcespild” 

Nogen grad af 
engagement 
 

5. Børnetøj og sikkerhed Etisk ”Forbrugere udsættes for skadelige 
stoffer” 

Lille grad af 
engagement 

6. Partnerskaber som fremmer 
bæredygtighed og udvikling 

Etisk, 
Filantropisk 

”Miljøforurening og ressourcespild”, 
”Barske arbejdsvilkår i udlandet”, 
”Børnearbejde”, 
”Forbrugere udsættes for skadelige 
stoffer” 

Høj grad af 
engagement 

7. Bestsellerfonden Filantropisk ”Børnearbejde”, ”Miljøforurening og 
ressourcespild”, ”Barske 
arbejdsvilkår i udlandet”,  

Nogen grad af 
engagement 

8. Personaleforhold i Danmark Etisk, 
Filantropisk 

- Lille grad af 
engagement 

9. Elevuddannelse inden for detail, 
salg og indkøb 

Etisk - Lille grad af 
engagement 

10. Sponsorater og velgørenhed Filantropisk - Nogen grad af 
engagement 
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BTX Group 

Kontekst: BTX Group (herefter BTX) beskæftiger sig med design, indkøb og salg af beklædning. 

Produkterne indkøbes i Fjernøsten og i Europa. BTX ejede i 2011 i alt 18 brands, men i juli 2012 

blev de fleste mærker frasolgt, og BTX ejer nu 5 brands, som bliver solgt i 5.000 butikker i 

Danmark og i udlandet, primært i Europa. (BTX Group, 2012; 2013b; 2013c). BTX arbejder 

således udelukkende B2B. BTX havde i 2011 en omsætning på knap to milliarder kr., mens årets 

resultat lå på -204 millioner kr. Det store underskud begrundes bl.a. med nedskrivning af goodwill 

pga. svære markedsforhold, svækket position og planer om frasalg af mærker. I de foregående fire 

år lå resultatet i gennemsnit på ca. 79 millioner. I 2011 havde virksomheden 849 ansatte, men siden 

har BTX undergået en del forandringer bl.a. pga. det nævnte frasalg og antallet af ansatte er ifølge 

Executive Assistant ved BTX nu nede på omkring 170 ansatte i ind- og udland (BTX Group, 2012: 

6-7; Personlig korrespondance med Executive Assistant, BTX Group, Alice Andersen, 3. maj 

2013). På det tyske branchemagasin TextilWirtschafts opgørelse over de største europæiske 

modevirksomheder fra oktober 2012 ligger BTX på 49. pladsen. Virksomheden er desuden den 

tredjestørste beklædningsvirksomhed i Danmark (Hertzum, 2012). Da BTXs årsregnskab for 2012 

endnu ikke er offentliggjort, er det uvist, hvor virksomheden ligger henne størrelsesmæssigt efter 

frasalget i 2012. 

Selvom virksomheden er en af de største i branchen, er den ikke særlig synlig pga. sit fokus på 

B2Bmarkedet. Selvom forbrugerne kender virksomhedens mærker, kender de ikke nødvendigvis 

virksomheden, som ikke gør meget for at promovere sit navn. BTX blev i hele 2011 kun nævnt i 28 

artikler i de større danske dagblade (kilde: Infomedia). 

CSR-arbejde: BTXs CSR-arbejde fokuserer på leverandørstyring. Virksomhedens CSR-arbejde 

begrænser sig således til et punkt, som så har tre underpunkter. Hver af disse underpunkter vil 

nedenfor blive uddybet og analyseret ift. art, relevans og engagementsgrad: 

 

1. Leverandørstyring 

a. Code of conduct 

b. Kontrolbesøg 

c. Dialog og samarbejde. 

 

Ligesom jeg ikke gik i detaljer med retningslinjerne i Bestsellers code of conduct ovenfor, vil jeg 

heller ikke gøre det her, men blot opsummere essensen og give enkelte eksempler. BTXs code of 
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conduct er et ni siders langt dokument, som løbende udvikles. Dokumentet indeholder retningslinjer 

til BTXs leverandører og underleverandører vedr. børnearbejde, løn og arbejdstid, diskrimination, 

tvang og chikane, arbejdsmiljø, foreningsfrihed, miljø, antikorruption og dyrevelfærd. Alle 

leverandører skal underskrive code of conduct, hvorved de lover, at de selv og deres egne 

leverandører lever op til retningslinjerne beskrevet i code of conduct (BTX, 2013a: 2; 2012:11). 

Det, som BTX generelt kræver af leverandørerne, er, at produktionsstederne lever op til lokal 

lovgivning krav og internationalt anerkendte principper (BTX, 2012; 2013d). Retningslinjerne i 

BTXs code of conduct er uspecifikke, eksempelvis står der, at leverandørerne skal overholde EU's 

kemilovgivning REACH, men der informeres ikke om, hvad denne lovgivning indebærer, eller hvor 

leverandørerne kan finde denne information. Ligeledes står der, at kemikalier og farligt affald skal 

håndteres på en ”miljømæssig ansvarlig måde”, uden at der gives nærmere forklaring på, hvad det 

vil sige (BTX Group, 2013a: 8). Derudover skriver BTX, at leverandører skal overholde den lokale 

mindsteløn, og i tilfælde af, at denne ikke er tilstrækkeligt til at dække medarbejdernes 

leveomkostninger, opfordres leverandøren til at supplere lønnen, således at den kan dække 

medarbejdernes behov (BTX Group, 2013a: 6). Punkt 1a vedr. BTXs code of conduct vedrører det 

lovmæssige og det etiske plan i CSR-pyramiden, men med fokus på det lovmæssige idet code of 

conduct hovedsageligt fokuserer på at leve op til de lovmæssige krav og internationalt anerkendte 

principper, som stilles virksomheden. Punktet har relevans for alle brancheproblemstillingerne. 

Graden af engagementet bag BTXs code of conduct kategoriseres som lille, fordi udarbejdelsen og 

opdateringen af en code of conduct, som hovedsageligt bygger på lokal lovgivning, må siges at 

være et mindre CSR-tiltag. 

BTX udfører kontrolbesøg hos sine leverandører, eller får eksterne auditører til at udføre 

kontrolbesøg. Kontrolbesøgene kan være anmeldte og uanmeldte. I sin code of conduct kræver 

BTX at få lov til at gennemføre fortrolige interviews med tilfældigt udvalgte medarbejdere (BTX 

Group, 2013a: 9). Da dette punkt vedrører overholdelsen af code of conduct relaterer det sig til de 

samme lag i pyramiden og har relevans for de samme brancheproblematikker. BTX skriver intet 

om, hvor ofte der gennemføres kontrolbesøg, eller hvor omfattende besøgene er, derfor 

kategoriseres engagementsgraden som værende uvis. 

BTX går i dialog med de leverandører, som ikke lever op til virksomhedens code of conduct. 

Sammen med leverandøren udarbejder BTX en handlingsplan, som indeholder en deadline for, 

hvornår leverandøren skal have rettet fejlen / fejlene. Formålet med dette samarbejde er at sikre en 

løbende forbedring af forholdende hos leverandørerne (BTX Group, 2013a: 3). Der vil blive 
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gennemført opfølgningskontrolbesøg for at sikre, at handlingsplanen følges (BTX Group, 2013a: 9). 

På virksomhedens hjemmeside nævnes desuden redskaberne selv-evaluering og træning, uden at 

der gives yderligere information om, hvad dette tiltag indebærer (BTX Group, 2013d). Punkt 1c 

relaterer sig til de samme lag i pyramiden og har relevans for de samme brancheproblematikker, 

som punkt 1a og 1b. BTX udviser under dette punkt nogen grad af engagement. Samarbejde, 

genbesøg, udarbejdelse af handlingsplan er alle ressourcekrævende tiltag. Engagementsgraden ift. 

redskaberne selv-evaluering og træning er uvis, men det betyder blot, at den samlede 

engagementsgrad for punktet evt. er større. 

Ift. det overordnede punkt vedr. værdikædekontrol opsummeres analysen af de tre underpunkter. 

Punktet placerer sig således i CSR-pyramidens lovmæssige og etiske lag og har relevans for alle 

brancheproblematikker. Samlet set vurderes det, at BTX udviser nogen grad af engagement, idet der 

er en række større og mindre tiltag, hvoraf flere af dem er ressourcekrævende, og BTX opnår ingen 

besparelser eller ekstra indtjening. 

Analysen af BTXs CSR-arbejde er samlet i nedenstående skema. På baggrund af analysen 

konkluderes det, at virksomheden har et begrænset, men relevant CSR-arbejde. Virksomheden har 

reelt set kun et punkt i sin CSR-strategi. Ift. dette ene punkt udvises nogen grad af engagement, men 

BTX bevæger sig stort set ikke ud over overholdelse af lokal lovgivning og internationalt 

anerkendte principper, som må siges at være et etisk minimumskrav. På baggrund af CSR-

strategiens lille omfang konkluderes det, at BTX generelt udviser en lille grad af engagement.  

 

 

BTX Group 

CSR-område Art Relevant ift. Engagementsgrad 

1. Værdikædekontrol Lovmæssig, 
Etisk 

”Miljøforurening og ressourcespild”, ”Barske 
arbejdsvilkår i udlandet”, ”Børnearbejde”, 
”Forbrugere udsættes for skadelige stoffer” 

Nogen grad af 
engagement 

1a. Code of conduct Lovmæssig, 
Etisk 

”Miljøforurening og ressourcespild”, ”Barske 
arbejdsvilkår i udlandet”, ”Børnearbejde”, 
”Forbrugere udsættes for skadelige stoffer” 

Lille grad af 
engagement 

1b. Kontrolbesøg Lovmæssig, 
Etisk 

”Miljøforurening og ressourcespild”, ”Barske 
arbejdsvilkår i udlandet”, ”Børnearbejde”, 
”Forbrugere udsættes for skadelige stoffer” 

Uvis grad af 
engagement 

1c. Dialog og 
samarbejde 

Lovmæssig, 
Etisk 

”Miljøforurening og ressourcespild”, ”Barske 
arbejdsvilkår i udlandet”, ”Børnearbejde”, 
”Forbrugere udsættes for skadelige stoffer” 

Nogen grad af 
engagement 
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Noa Noa 

Kontekst: Noa Noas 333 medarbejdere beskæftiger sig med design, markedsføring og salg af 

modetøj og livstilsrelaterede produkter samt et bredt udvalg af tilbehørsprodukter til kvinder og 

børn. Produkterne forhandles i 25 lande i 180 monobrandbutikker og i mere end 1.000 

multibrandbutikker under tre forskellige brandnavne: ”Noa Noa”, ”Noa Noa Miniature” og ”Noa 

Noa Baby”. Monobrandbutikkerne er dels eget af Noa Noa, dels af samarbejdspartnere, og 

multibrandbutikkerne er alle ejet af samarbejdspartnere. Noa Noa befinder sig således både på B2C- 

og B2Bmarkedet. I regnskabsåret 2011 omsatte Noa Noa for 537 millioner kr. og årets resultat lød 

på -6 millioner kr. De fire foregående år har Noa Noas resultat i gennemsnit ligget på omkring 50 

millioner kr. Det pludselige underskud skyldes ifølge årsrapporten, indkøringsvanskeligheder i 

forbindelse med implementering af at nyt it/ERP system (ERP: Enterprise Resource Planning), 

opdatering af virksomhedens profil samt den generelle økonomiske afmatning på det globale 

detailmarked (Noa Noa, 2012b).  

Noa Noa kan kategoriseres som moderat synlig. Virksomheden er ikke meget stor, og dens 

produkter er nicheprægede, men virksomhedens brandopbygning, hvor virksomhedsnavn, 

butiksnavn og brandnavne er det samme, øger graden af Noa Noas synlighed. I 2011 blev Noa Noa 

nævnt i 26 artikler i danske dagblade (kilde: Infomedia). 

Noa Noas CSR-arbejde omfatter følgende punkter, som vil blive uddybet og analyseret nedenfor, 

idet der fokuseres på art, relevans og engagementsgrad: 

 

 

1. Værdikædekontrol 

a. BSCI Code of Conduct  

b. Kontrolbesøg 

c. Samarbejde og dialog med leverandører 

2. Miljø 

3. Dyrevelfærd 

4. Medarbejdertrivsel, herunder forbud mod diskrimination 

5. Etiske retningslinjer, herunder korruption 

6. Samarbejde med SOS Børnebyerne. 
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Ift. værdikædekontrol forpligtede Noa Noa sig i 2011 på at følge UN Global Compacts ti principper 

og at overholde alle love og regulativer i alle sammenhænge og til alle tider. Samtidig sørger Noa 

Noa for, at alle ansatte, samarbejdspartnere og leverandører er klar over, hvad Noa Noa kræver af 

dem i relation til menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og antikorruption. (Noa Noa, 

2012a: 6: 2012b: 14-15). For at opretholde og understøtte et sundt miljø samt arbejdsforhold hos 

Noa Noas underleverandører, har koncernen udarbejdet og implementeret en code of conduct. Den 

bygger på BSCIs code of conduct, men indeholder desuden et afsnit om brug af kemikalier og 

dyrevelfærd, hvilket er områder, som der ikke bliver taget højde for hos BSCI (Noa Noa, 2013; 

2012b: 14-15). Med henblik på at sikre, at leverandørerne lever op til Noa Noas code of conduct, 

gennemføres kontrolbesøg. I tilfælde af, at en leverandør ikke lever op til kravene, igangsætter Noa 

Noa en proces, hvor fejlene rettes, og hvor leverandørerne uddannes, hvis det er nødvendigt. Ved 

grove overtrædelser vil Noa Noa stoppe samarbejdet (Noa Noa, 2012a: 6) Ifølge Buying Manager 

ved Noa Noa, Gry Anna Nordensgaard, har virksomheden lagt en strategi for, hvordan leverandører 

kan blive ”løftet” til BSCI-standarden og går i dialog med leverandørerne herom. De gør brug af 

lokale konsulenter i leverandørlandene, der hjælper leverandørerne med at forstå og implementere 

de ændringer der skal til for at opnå standarden (Personlig korrespondance med Gry Anna 

Nordensgaard, 2. maj 2013). I årsrapporten for 2011 skriver Noa Noa, at det er deres mål, at 80 % 

af koncernens indkøbsvolumen, som er produceret i lande, hvor der er stor risiko for overtrædelse af 

principperne, skal købes via leverandører, der har tilsluttet sig BSCI (Noa Noa 2012b: 14-15). 

Ifølge Gry Anna Nordensgaard er det mål nu nået (personlig korrespondance med Gry Anna 

Nordensgaard, 2. maj 2013). Punkt 1, dets underpunkter inklusive, vedrører det lovmæssige og det 

etiske plan i CSR-pyramiden da formålet er, at Noa Noa skal leve op til de lovmæssige og etiske 

krav, som stilles virksomheden ift. værdikædekontrol. Punktet er relevant ift. alle 

brancheproblematikker. Noa Noa udviser høj grad af engagement, da der er tale om en række større 

og mere omfattende tiltag, som har kostet Noa Noa ressourcer at indføre, og de medfører ikke 

umiddelbart en økonomisk gevinst. Noa Noa er forpligtet til at bevare disse omfattende tiltag pga. 

samarbejde med leverandører og medlemskaber i UN Global Compact og BSCI. 

Ift. miljøbeskyttelse overvåger Noa Noa deres miljøpåvirkning og undersøger muligheder for at 

reducere virksomhedens energiforbrug. Dette sker ift. emballage, transport af varer, genbrug af tøj 

som ikke er blevet solgt samt genbrug af papir, printerblæk, pakkematerialer og madaffald fra 

medarbejderkantinen (Noa Noa, 2012a). Derudover har Noa Noa i deres code of conduct lavet en 

tilføjelse ift. BSCIs code of conduct, hvor der er oplistet en række kemikalier, som Noa Noa 
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kræver, at leverandørerne ikke bruger eller kun bruger i små mængder under en fastsat 

grænseværdi. Derudover kræver Noa Noa, at leverandørerne gennemfører laboratorietests på 

produkter. (Noa Noa, 2013). Dette punkt er ligeledes relateret til det lovmæssige og det etiske plan i 

CSR-pyramiden, da Noa Noa dels har et lovmæssigt, dels et etisk ansvar ift. miljøet, som begge 

dækkes af dette punkt. Punktet har relevans ift. brancheproblematikkerne: ”Miljøforurening og 

ressourcespild” og ”Forbrugere udsættes for skadelige stoffer”. Der er tale om en lille 

engagementsgrad pga. tiltagenes mindre størrelse og den mulige besparelse der eksisterer ved fx at 

reducere virksomhedens energiforbrug. 

Dyrevelfærd er nævnt i Noa Noas code of conduct, dog uden nærmere specifikation eller 

retningslinjer (Noa Noa, 2013: 5-6). I Noa Noas rapport til UN Global Compact står der, at Noa 

Noa er imod alle former for dyremishandling. Virksomheden stræber efter kun at bruge leder, fjer, 

pels og uld fra dyr, som bruges til madproduktion (Noa Noa, 2012a: 7). Da formålet her er at leve 

op til lovmæssige og etiske krav, hører punktet hjemme i disse lag i CSR-pyramiden, og det har 

ikke relevans for en brancheproblematik. Graden af engagement er uvis, da Noa Noa ikke i deres 

CSR-kommunikation fortæller, hvad tiltagene indebærer. 

I Noa Noa støtter medarbejderne op omkring hinanden. Der sættes pris på forskellighed, og der 

søges individuelle løsninger på individuelle problematikker. Derudover afvises al form for 

diskrimination og chikane (Noa Noa, 2012a: 6). Noa Noa har etiske retningslinjer bl.a. ift. 

korruption, og det kræves af alle ansatte, at de lever op til disse retningslinjer. Dette punkt vedrører 

CSR-pyramidens lovmæssige og etiske lag, da Noa Noa har et lovmæssigt og etisk ansvar for, at 

medarbejderne trives og behandles ordentligt. Punktet har ikke relevans for en problematik i 

branchen, og engagementsgraden er uvis, da Noa Noa ikke informerer om tiltagenes indhold. 

Noa Noa indgår ikke samarbejde med kunder, leverandører eller samarbejdspartnere, hvor 

korruption, personlige relationer eller gaver er en del af forretningsføringen. Medarbejdere har ikke 

lov til at tage imod bestikkelse og Noa Noa har en nul-tolerance overfor misbrug af ressourcer, 

bedrageri og tyveri (Noa Noa 2012a). Ligesom ovenstående punkter har punkt 5 relevans for det 

lovmæssige og det etiske plan i CSR-pyramiden, for også her tager Noa Noa et lovmæssig og etisk 

ansvar. Punktet har ikke relevans for en bestemt brancheproblematik og engagementsgraden er uvis, 

da det ikke kommunikeres, hvad der ligger i de nævnte tiltag.  

Noa Noa støtter projekter, som hjælper kvinder og børn i hovedleverandørlande og i de lande, 

som Noa Noa opererer i. Noa Noa samarbejder med udviklingsorganisationen SOS Børnebyerne, 

der arbejder med at forbedre børns rettigheder og levevilkår. To gange om året deltager Noa Noa i 
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et engagement, som har til formål at indsamle penge til SOS Børnebyerne. De indsamlede penge 

går til en SOS Børneby i Mussoorie i Nordindien (Noa Noa 2012a: 7-8). Dette punkt har relation til 

det filantropiske lag i CSR-pyramiden, da tiltagene ligger udenfor Noa Noas forretningsansvar. 

Punktet har relevans ift. brancheproblematikken ”Børnearbejde”, dog ikke kun begrænset til 

modebranchen, men børnearbejde generelt. I punktet udvises nogen grad af engagement, da Noa 

Noa bruger en del ressourcer på et større tiltag, uden at få en økonomisk vinding, ud over måske at 

opnå positiv omtale.  

Analysen af Noa Noas CSR-arbejde er opsummeret i skemaet nedenfor. På baggrund af den 

gennemførte analyse kan det konkluderes, at Noa Noas CSR-arbejde hovedsageligt er fokuseret på 

det lovmæssige og etiske plan. Halvdelen af punkterne har relevans for brancheproblematikker, 

men kun i to ud af seks punkter er engagementsgraden større end lille. Virksomhedens hovedfokus 

ligger på værdikædekontrol, hvilket har relevans for alle branchens problematikker. På de 

resterende punkter er Noa Noas CSR-kommunikation sparsom, og i tre ud af seks punkter er 

engagementsgraden uvis pga. mangel på information. Alt i alt et relevant, men lidt svingende CSR-

engagement.  

 

Noa Noa 

CSR-område Art Relevant ift. Engagementsgrad 

1. Værdikædekontrol 
a. BSCI Code of 
Conduct  
b. Kontrolbesøg 
c. Samarbejde og 
dialog med leverandører 

Lovmæssig, 
Etisk 

”Miljøforurening og ressourcespild”, 
”Barske arbejdsvilkår i udlandet”, 
”Børnearbejde”, 
”Forbrugere udsættes for skadelige 
stoffer” 

Høj grad af 
engagement 

2. Miljø Lovmæssig, 
Etisk 

”Miljøforurening og ressourcespild”, 
”Forbrugere udsættes for skadelige 
stoffer” 

Lille grad af 
engagement 

3. Dyrevelfærd Lovmæssig, 
Etisk 

- Uvis grad af 
engagement 

4. Medarbejdertrivsel, herunder 
forbud mod diskrimination 

Lovmæssig, 
Etisk 

- Uvis grad af 
engagement 

5. Etiske retningslinjer, herunder 
korruption 

Lovmæssig, 
Etisk 

- Uvis grad af 
engagement 

6. Samarbejde med SOS 
Børnebyerne 

Filantropisk ”Børnearbejde” Nogen grad af 
engagement 
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Sammenfatning af analyseresultater for modebranchen 

I nedenstående skema er analyseresultaterne for modebranchen sammenfattet. Det etiske lag i CSR-

pyramiden er det bedst repræsenterede ift. case-virksomhedernes CSR-områder. 17 CSR-områder 

placerer sig i dette lag, mens 11 hører hjemme i det lovmæssige, syv i det filantropiske og ingen i 

det økonomiske. 70 % af alle virksomhedernes CSR-områder har relevans for en problematik i 

branchen. Til sammen er de tre case-virksomheders engagementsgrad middel, idet virksomhederne 

på syv ud af ud af 16 CSR-områder viser nogen grad af engagement og på tre ud af 16 områder 

udviser virksomhederne et høj engagement. Bestseller er den af de tre virksomheder, som har det 

mest omfattende CSR-arbejde og virksomheden udviser den højeste grad af engagement samt stor 

relevans på sine CSR-områder. Ift. relevans overgås Bestseller af BTX, hvis relevansprocent er på 

100, men BTX har kun et CSR-område, og viser en minimal grad af engagement, så 

sammenligningen af relevansprocenterne giver ikke et reelt billede af situationen. Noa Noas 

relevansprocent og engagementsgrad er mindre end Bestsellers men markant større end BTXs. 

 

Modebranchen 

Bestseller BTX Noa Noa I alt Sammenligningsparameter 

Antal CSR-områder Antal CSR-områder Antal CSR-områder Antal CSR-områder  

Filantropisk 6 0 1 7 Art: 

Etisk 8 1 5 17 

Lovmæssig 2 1 5 11  

Økonomisk 0 0 0 0 

Relevante CSR-områder /  
samlet antal 

7/10  70 % 1/1 100 % 4/6 66 %  12/17 70 % 

Høj grad 2 0 1 3 

Nogen grad 5 1 1 7 

Lille grad 2 0 1 3 

Engagementsgrad 

Uvis grad 0 0 3 3 

 

Sammenfatning af analyseresultater på tværs af brancherne 
I skemaet nedenfor er de samlede analyseresultater for de to brancher opstillet. I begge brancher er 

der størst fokus på det etiske plan, dernæst det lovmæssige, så det filantropiske, mens det mindste 

fokus ligger på det økonomiske plan. Virksomhederne i byggebranchens CSR-områder er 

forholdsmæssigt en anelse mere relevante for brancheproblematikker end i modebranchen. Case-
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virksomhederne i modebranchen har desuden en generelt højere engagementsgrad, Samtidig har 

denne branche et større antal CSR-områder på tværs af de tre case-virksomheder. 

Byggebranchen og modebranchen  

Byggebranchen Modebranchen I alt Sammenligningsparameter 

Antal CSR-områder Antal CSR-områder Antal CSR-områder  

Filantropisk 5  16 % 7 20% 12 18 % Art: 

Etisk 13 42 % 17 49 % 30 45 % 

Lovmæssig 12 39 % 11 31 % 23 35 %  

Økonomisk 1 3 % 0 0 % 1 1,5 % 

Relevante CSR-områder / samlet antal 11/15  73 % 12/17 70 % 23/32 72 % 

Høj grad 1 7 % 3 19 % 4 13 % 

Nogen grad 5 33 % 7 44 % 12 39 % 

Lille grad 8 53 % 3 19 % 11 35 % 

Engagementsgrad 

Uvis grad 1   7 % 3 19 % 4 13 % 

 

5) Hypoteseafprøvning 
Vha. metoden ”pattern matching” gennemføres nu en hypoteseafprøvning, hvor analyseresultaterne 

stilles op overfor hypoteserne, som blev konstrueret sidst i teorigennemgangen (Yin, 2012: 16; Yin, 

2009: 136-141). De to brancher behandles i hver deres afsnit med afprøvning af hypotesen vedr. 

virksomhedskontekst og branchekontekst. Herefter følger et afsnit, hvor hypoteserne vedr. den 

nationale kontekst afprøves, idet analyseresultaterne fra begge brancher og alle seks case-

virksomheder inddrages.  

Byggebranchen 

Hypoteseafprøvning virksomhedskontekst  

CSR-arbejdet hos de tre case-virksomheder i byggebranchen sammenlignes nu med inddragelse af 

hypotese 4: ”Grundet større og flere krav fra stakeholdere engagerer meget synlige virksomheder 

sig i højere grad i CSR end mindre synlige virksomheder.” Jeg vil se på de tre virksomheders grad 

af engagement ift. deres synlighed. 



 69 

FLSmidth er en meget synlig virksomhed, mens Kemp & Lauritzen og Lind & Risør må betegnes 

som værende mindre synlige. Hypotesen er rigtig ift. de tre case-virksomheder, idet FLSmidth yder 

en markant højere grad af engagement end de to andre, mindre synlige virksomheder. 

Hypoteseafprøvning branchekontekst  

Den første hypotese, som vil blive afprøvet i dette afsnit, er hypotese 2a: ”Virksomheder i 

byggebranchen har en lille grad af CSR-engagement. Det begrundes i økonomisk ustabilitet, det 

opskruede konkurrencemæssige niveau, branchens manglende forbrugerkontakt og 

forretningsområdets tekniske kompleksitet.” Når denne hypotese sammenlignes med resultaterne, 

som er fremkommet i analysen af de tre case-virksomheder i byggebranchen, opstår et flertydigt 

billede. Det ser ud til, at det ikke er muligt at generalisere på tværs af branchen. Nu vil jeg 

sammenligne hver af de tre case-virksomheders CSR-arbejde med hypotesen og give en mulig 

forklaring på forskelle og ligheder mellem virksomhedernes engagement og hypotesen.  

FLSmidths udviser nogen til høj grad af engagement i deres CSR-arbejde, hvilket må siges at stå 

i direkte modsætning med hypotesen. Dette kan begrundes med, at FLSmidths kontekst er en anden 

end den branchekontekst, som ligger til grund for hypotesedannelsen. Koncernen har en stabil 

økonomi og har altså økonomisk overskud til at engagere sig i CSR. FLSmidths arbejdsområde er 

meget specialiseret, og området er ikke udsat for den samme opskruede konkurrence som andre 

områder inden for byggebranchen. Koncernen har ikke megen forbrugerkontakt, men er en meget 

synlig virksomhed, hvilket udgør et incitament for en højere grad af CSR-engagement. FLSmidths 

arbejdsområde er særdeles teknisk kompliceret, så her skiller koncernen sig ikke ud fra resten af 

branchen, men det ser imidlertid ikke ud til, at FLSmidth udnytter denne tekniske kompleksitet til at 

slippe udenom sit forretningsansvar.  

Kemp & Lauritzen har en meget lille grad af CSR-engagement, hvilket stemmer godt overens 

med hypotese 2a. Virksomhedens kontekst passer også godt i ift. den branchekontekst, som ligger 

til grund for hypotesedannelsen. Selvom Kemp & Lauritzen opnåede et tilfredsstillende resultat i 

2011, understreges det i virksomhedens årsrapport, at markedsvilkårene er vanskelige. Kemp & 

Lauritzens arbejdsområde inden for el, rør/VVS og ventilation er ikke stærkt specialiseret, og 

konkurrencen er stor. Samtidig er Kemp & Lauritzens arbejdsområde hovedsageligt B2B, og 

virksomheden er som nævnt mindre synlig. Sammen med forretningsområdets tekniske 

kompleksitet kan det forklare Kemp & Lauritzens meget lille grad af CSR-engagement. 

Lind & Risør udviser et forsvindende lille CSR-engagement. Det gælder både ift. bredde, 

relevans og engagementsgrad. Ift. denne case-virksomhed er hypotese 2a således korrekt, men 
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virksomhedens manglende CSR-engagement kan dog ikke begrundes med de argumenter, som 

gives i hypotesen. Lind & Risør har oplevet en markant fremgang i omsætning og resultat i løbet af 

de sidste tre år, og virksomheden arbejder inden for et forholdsvist specialiseret område med mindre 

konkurrence. Lind & Risørs arbejdet er fokuseret på B2C-markedet, og den manglende 

forbrugerkontakt kan således ikke være grunden til det lave CSR-engagement. Det eneste 

tilbageværende argument fra hypotesen er forretningsområdets tekniske kompleksitet, hvilket gør 

det uigennemskueligt for den almindelige forbruger at forstå, hvor virksomheden bør tage et ansvar. 

Det medfører et manglende samfundspres, som fører til, at Lind & Risør tydeligvis ikke oplever et 

incitament for at engagere sig i CSR. 

Den anden hypotese, som her vil blive afprøvet, er hypotese 2b: ”CSR-indsatsen hos 

virksomhederne i byggebranchen placerer sig overvejende i de to nederste lag af CSR pyramiden og 

omhandler således økonomiske og lovmæssige forpligtelser. Dette skyldes for det første den 

pressede økonomi og for det andet den stærke regulering. De resterende to lag er mindre 

interessante for branchen på grund af det begrænsede samfundspres og den lille forbrugerkontakt.” I 

sammenligningen med resultaterne er det tydeligt, at hypotesen er korrekt i forhold til fokus på det 

lovmæssige plan, som er repræsenteret i 87 % af case-virksomhedernes samlede antal CSR-

områder. Derimod berøres det økonomiske plan kun i et CSR-område, og i det pågældende område 

berøres alle fire lag i pyramiden. En forklaring herpå kan være, at virksomhederne ikke anser det 

økonomiske plan som værende en del af CSR og derfor ikke nævner det i deres CSR-

kommunikation. Således indgår case-virksomhedernes CSR-arbejde vedr. det økonomiske plan ikke 

i analysen. Virksomhedernes lille grad af engagement i CSR kan imidlertid være en indikation på, 

at virksomhedernes forretningsfokus ligger på netop det økonomiske plan i CSR-pyramiden. Altså 

fordi virksomhederne er mere fokuserede på at tjene penge og derved leve op til de økonomiske 

forventninger, som samfundet har til dem, end i at leve op til samfundets lovmæssige, etiske og 

filantropiske forventninger.  

Det er vigtigt at understrege, at de etiske og filantropiske lag ikke er udeladt i case-

virksomhedernes CSR-arbejde. Særligt det etiske plan bliver berørt inden for mange af case-

virksomhedernes CSR-områder. Hos Kemp & Lauritzen og Lind & Risør er engagementsgraden 

imidlertid så lille, at der ikke er tale om et reelt engagement på det etiske plan. Kun FLSmidth tager 

et reelt etisk ansvar, idet virksomheden engagerer sig i nogen eller i høj grad ift. de pågældende 

områder. Forskellen på virksomhederne kan begrundes på samme måde som i forhold til hypotese 

2a, hvilket vil sige FLSmidths gode økonomi, specialiserede arbejdsområde og store synlighed sat 
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overfor Kemp & Lauritzens vanskelige arbejdsvilkår, store konkurrencemæssige pres og lille 

forbrugerkontakt samt Lind & Risørs manglende incitament for at engagere sig pga. virksomhedens 

fremgang og det lille konkurrencemæssige pres.  

Den tredje hypotese, som afprøves her, er hypotese 2c: ”CSR-arbejdet i byggebranchen centrerer 

sig omkring emnerne miljø og medarbejdersikkerhed, da branchen påvirker samfundet negativt 

inden for disse områder. Dog med særligt fokus på miljø pga. af den stramme regulering.” Det er 

vanskeligt at afprøve denne hypotese. For det første fordi graden af CSR-engagement er så lille hos 

Kemp & Lauritzen og Lind & Risør, at der ikke rigtigt kan være tale om et fokus. For det andet 

fordi FLSmidths CSR-arbejde er så bredt, at der reelt set ikke er tale om et specifikt fokus. Der er 

dog hos FLSmidth en tendens til at engagere sig i højere grad inden for emnet miljø og til dels også 

inden for medarbejdersikkerhed, men det er kun en tendens, idet FLSmidth fx også er engageret i 

universitetssamarbejde og humanitære projekter i Sydafrika med nogen grad af engagement. 

Hypotesen kan således ikke utvetydigt be- eller afkræftes. 

Modebranchen  

Hypoteseafprøvning – virksomhedskontekst  

CSR-arbejdet hos de tre case-virksomheder i modebranchen sammenlignes nu med inddragelse af 

Hypotese 4: ”Grundet større og flere krav fra stakeholdere engagerer meget synlige virksomheder 

sig i højere grad i CSR end mindre synlige virksomheder.” Nu sammenlignes 

modevirksomhedernes grad af engagement med deres synlighed.  

Bestseller kan kategoriseres som værende meget synlig, imens Noa Noa er moderat synlig, og 

BTX er mindre synlig. Hypotesen har vist sig at være sand ift. disse tre case-virksomheder, idet 

Bestseller udviser en engagementsgrad, som er noget højere end de to andre virksomheders. Noa 

Noa udviser en mindre grad af engagement end Bestseller, men Noa Noas engagement er betydeligt 

større end BTXs som ligger på et etisk minimumskrav.  

Hypoteseafprøvning – branchekontekst   

Nu vil jeg afprøve hypotese 3a, som lyder: ”Virksomhederne i modbranchen udviser en høj grad af 

CSR-engagement. Dette begrundes med branchens negative samfundspåvirkning, den store 

forbrugerkontakt, konkurrenceniveauet samt de udbredte internationale aktiviteter.” De tre case-

virksomheder i modebranchen udviser meget forskellig grad af CSR-engagement. Bestseller har på 

flere punkter en høj grad af engagement og har generelt et veludbygget og relevant CSR-arbejde. 

Også Noa Noa udviser en høj grad af engagement inden for et af sine CSR-områder, men har 
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derudover en lidt svingende engagementsgrad til dels på grund af mangelfuld CSR-kommunikation. 

BTXs CSR-arbejde rækker imidlertid ikke udover, hvad der kan kaldes et etisk minimumskrav. 

Hypotesen kan således ikke siges at være sand på tværs af de tre case-virksomheder, men for én ud 

af de tre virksomheder er den korrekt.  

Hypotese 3b har følgende ordlyd: ”Graden af CSR-engagementet blandt virksomheder i 

modebranchen varierer afhængigt af det økonomiske overskud og graden af forbrugerkontakt.” 

Hypotese 3b skulle forklare virksomhedernes forskellige grad af CSR-engagement, men ved 

nærmere eftersyn ser det ud til, at den kun er sand for en ud af de tre case-virksomheder, nemlig 

Bestseller. 

Bestseller har et solidt økonomisk overskud og en stor forbrugerkontakt, hvilket tydeligt afspejles 

i virksomhedens veludbyggede CSR-arbejde.  

Ligeledes ser der ud til at være en sammenhæng mellem det, at BTXs CSR-engagement ligger på 

et etisk minimumskrav og virksomhedens turbulente situation med et pludseligt stort underskud, 

svære markedsvilkår samt frasalg af mærker. Hvorfor virksomheden ikke i løbet af de foregående år 

med et stabilt overskud påbegyndte et CSR-arbejde med en højere grad af engagement kan kun 

forklares med BTXs lille forbrugerkontakt. Et sådant CRS-arbejde ville kunne være blevet 

videreført med en mindre ressourceinvestering de år, hvor overskuddet er mindre stabilt. 

Noa Noas til dels høje, til dels lave engagement inden for CSR kan måske forklares med en 

kombination af virksomhedens forholdsvist store forbrugerkontakt og det negative resultat for 2011. 

Men når der ses et par år tilbage i tiden, er det tydeligt, at Noa Noa de foregående år har haft et 

stabilt overskud, som kunne have finansieret en højere grad af CSR-engagement. Meget tyder 

imidlertid på, at flere CSR-initiativer, fx medlemskabet af UN Global Compact, først er igangsat i 

løbet at 2011, dvs. det år hvor virksomheden opnåede et negativt resultat. Således skete der en 

forbedring af CSR-engagementet det år, hvor Noa Noa havde et økonomisk underskud, hvilket kan 

siges at stå i modsætning til hypotese 3b.   

Den tredje hypotese, der vil blive afprøvet i dette afsnit, er hypotese 3c: ”Virksomheder i 

modebranchen gør brug af det filantropiske lag i CSR-pyramiden. En begrundelse for at inddrage 

filantropi-laget kan være, at udfordringerne i etiklaget er så store, og virksomheder, som ikke 

formår at håndtere disse udfordringer, kan drage fordel af at optjene goodwill inden for filantropi. 

Denne strategi er mulig pga. den tekniske kompleksitet i produktionens værdikæder.” Hypotesen 

kan lige som de andre hypoteser inden for modebranchen heller ikke siges at være sand på tværs af 

alle tre case-virksomheder.  
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Bestseller udviser en høj grad af engagement i det lovmæssige og etiske plan i forhold til 

produktionens værdikæde. Bestseller har desuden filantropiske tiltag, som ligeledes berører 

problematikker vedr. værdikæden, hvor virksomheden udviser nogen og høj grad af engagement. I 

analysen afdækkes det ikke, om virksomhedernes CSR-tiltag er tilstrækkeligt i forhold til de etiske 

udfordringer, fx i værdikæden. Analysen kan således ikke svare på, om Bestseller med sin høje grad 

af engagement formår at håndtere de etiske udfordringer i værdikæden, eller om virksomheden 

forsøger at opnå goodwill igennem filantropi og derved dækker over de problematikker, som 

virksomheden ikke tager hånd om i det etiske lag i CSR-pyramiden.  

BTX udviser generelt en lille grad af engagement inden for CSR og berører slet ikke det 

filantropiske lag. Hypotese 3c er således ikke sand i forhold til denne case-virksomhed. BTX prøver 

ikke at optjene nogen goodwill igennem det filantropiske lag i CSR-pyramiden. 

Noa Noas CSR-engagement ligner i denne sammenhæng Bestsellers. Virksomheden har en høj 

grad af engagement ift. produktionens værdikæde vedr. tiltag, som placerer sig i det lovmæssige og 

etiske plan, og har ligeledes filantropiske tiltag inden for dette område. Konklusionen er her den 

samme som hos Bestseller: Det er ikke muligt at fastslå, om det lykkes Noa Noa at håndtere de 

etiske udfordringer i værdikæden i det lovmæssige og etiske lag, eller om virksomheden ser et 

behov for at forsøge at opnå goodwill igennem filantropi. 

På tværs af de tre case-virksomheder, kan det konkluderes, at hypotesens rigtighed i to ud af tre 

tilfælde ikke kan be- eller afkræftes, og at den i BTXs tilfælde er usand.  

National kontekst 
I det følgende afprøves hypoteserne vedr. den nationale kontekst. I denne hypoteseafprøvning 

inkluderes alle seks case-virksomheder på tværs af de to brancher.  

Den første hypotese, som her skal afprøves er hypotese 1a: ”På grund af det øgede fokus på CSR, 

som gør sig gældende i Danmark, vil alle store danske virksomheder have formuleret en CSR-

politik.” Denne hypotese er sand i forhold til fem ud af de seks case-virksomheder, idet Lind & 

Risør som den eneste case-virksomhed ikke har formuleret en CSR-politik. Virksomheden skriver i 

sin årsrapport, at Lind & Risør”… ikke har nogen vedtagne politikker for samfundsansvar” (Lind & 

Risør, 2012: 6). Det øgede fokus på CSR, som findes i Danmark er således ikke ensbetydende med, 

at alle landets store virksomheder har en CSR-politik. Det er derfor muligt at konkludere, at 

hypotese 1a ikke er sand. På baggrund af dette analyseresultat er det imidlertid ikke muligt at 

konkludere noget generelt vedr. alle store danske virksomheder. Men grundet den store 
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forskellighed på tværs af case-virksomhederne og deres brancher kan analyseresultatet dog give en 

indikation på, at selvom de fleste store danske virksomheder har en CSR-politik, er nogle fortsat 

uberørte af det øgede fokus på CSR, som gør sig gældende i Danmark.  

Den anden hypotese, som jeg vil afprøve i dette afsnit, er hypotese 1b: ”På grund af det øgede 

fokus på CSR, som gør sig gældende i Danmark, vil alle store danske virksomheder udvise nogen 

eller høj grad af CSR-engagement.” Denne hypotese er kun sand for tre ud af de seks case-

virksomheder. Virksomhederne Kemp & Lauritzen, Lind & Risør samt BTX udviser en lille grad af 

engagement, og hypotese 1b er således usand for alle disse virksomheder. Begrundelsen for, at 

netop disse virksomheder udviser en lille grad af CSR-engagement, kan findes i virksomhedernes 

lille synlighed jf. afsnittene vedr. virksomhedskontekst og afprøvning af hypotese 4. De mere 

synlige case-virksomheder, FLSmidth, Bestseller og Noa Noa udviser derimod nogen eller høj grad 

af engagement. Heller ikke på baggrund af dette analyseresultat er det muligt at generalisere ift. alle 

store danske virksomheder, men resultatet afkræfter hypotese 1b. Således gives en indikation på, at 

engagementsgraden inden for CSR blandt store danske virksomheder er mindre end den gængse 

antagelse inden for CSR-litteraturen.  

Den tredje hypotese, som her vil blive afprøvet, er hypotese 1c: ”Da en stor del af befolkningen 

mener, at virksomheder bør tage et ansvar, som rækker ud over de nærmeste stakeholdere, er det 

etiske lag i CSR-pyramiden omfattet i de danske virksomheders CSR-arbejde.” Hypotesen er sand, 

idet alle seks case-virksomheder tager et etisk ansvar i deres CSR-arbejde – dog med en svingende 

engagementsgrad. Denne hypotese er således sand for de seks case-virksomheder, hvilket ikke 

beviser hypotesen, men giver en god indikation på, at et lignende billede gør sig gældende for alle 

danske virksomheder.  

6) Diskussion 
Diskussionen er delt op i to dele. I den første del diskuteres betydningen af de resultater, som 

fremkom under hypoteseafprøvningen. Den anden del af diskussionen omhandler kvaliteten af case-

virksomhedernes CSR-arbejde, idet der tages udgangspunkt i afhandlingens forskningsspørgsmål 

og analysens sammenligningsparametre og fokuseres på arten, relevansen og graden af case-

virksomhedernes CSR-engagement.  
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Sorte og hvide svaner 
Det ser ud til, at der i denne afhandling er fundet flere sorte end hvide svaner forstået på den måde, 

at case-virksomhedernes CSR-arbejde i de fleste tilfælde ikke stemmer overens med de fremsatte 

hypoteser. Kun hypotese 4 vedr. sammenhængen mellem en virksomheds synlighed og grad af 

engagement holder stik i forhold til de seks case-virksomheder.  

Hypoteseafprøvningens afkræftelse af de resterende hypotesers rigtighed tyder på, at forskellen 

på virksomheders CSR-arbejde ikke kan begrundes i branchekonteksten eller den nationale 

kontekst. At hypotese 4 bestemmes som korrekt i forhold til alle seks case-virksomheder, er en 

indikation på, at distinktioner i virksomheders CSR-arbejde skal findes i virksomhedskonteksten. 

Men slet ikke alle forskelle og ligheder i CSR-arbejdet på tværs af virksomheder kan begrundes 

inden for rammerne af hypotese 4. Der spiller formentlig langt flere faktorer ind end 

virksomhedernes synlighed, det kunne fx være virksomhedskultur og kundeholdninger. Faktorer 

som disse afdækkes ikke i denne afhandling, men det står klart, at det er inden for 

virksomhedskonteksten, at der er brug for yderligere forskning for at afdække grundene til 

forskellene på virksomheders CSR-arbejde.  

Kvaliteten af case-virksomhedernes CSR-arbejde 
Arten, relevansen og engagementsgraden af case-virksomhedernes CSR-arbejde er tæt forbundne på 

den måde, at en lav kvalitet inden for ét parameter har betydning for den samlede kvalitet af CSR-

arbejdet. Ingen af de tre parametre kan stå alene. Fx er en høj grad af CSR-engagement ikke 

ensbetydende med en høj kvalitet af CSR-arbejdet, hvis der kun fokuseres på filantropi, eller CSR-

tiltagene ingen relevans har for de problematikker, som findes i branchen.  

Arten af CSR-arbejdet  

Baggrunden for at undersøge arten af case-virksomhedernes CSR-arbejde var formodningen om, at 

nogle virksomheder donerer penge til velgørenhed og alene på den baggrund erklærer, at de er 

socialt ansvarlige (Carroll, 1991: 42). I analysen viste det sig imidlertid, at case-virksomhederne 

generelt havde størst fokus på det etiske og det lovmæssige lag og først dernæst fokuserede på det 

filantropiske lag i CSR-pyramiden. Samtidig stod det i analysen klart, at virksomhederne med det 

mindste CSR-arbejde, BTX og Lind & Risør, ingen filantropiske CSR-tiltag har.  

Det lag i CSR-pyramiden, som virksomhederne har mindst fokus på i deres CSR-arbejde, er 

ifølge analysen det økonomiske lag. Analyseresultatet virker usandsynligt, idet netop det 

økonomiske lag er fundamentet for forretningsføringen. Som nævnt i et af afsnittene i 
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hypoteseafprøvningen, kan forklaringen være, at virksomhederne ikke anser det økonomiske plan 

som værende en del af CSR og derfor ikke nævner det i deres CSR-kommunikation. Således indgår 

case-virksomhedernes CSR-arbejde vedr. det økonomiske plan ikke i analysen, men det betyder 

ikke, at det ikke indgår i virksomhedernes forretningsføring.  

Relevansen af CSR-arbejdet 

Formålet med at undersøge relevansen af case-virksomhedernes CSR-arbejde var at vurdere 

virksomhedernes CSR-arbejde i forhold til Donna Wood udsagn om, at virksomheder er “… 

responsible for solving problems that they have caused, and they are responsible for helping to 

solve problems and social issues related to their business operations and interests” (Wood, 1991: 

697). Med en gennemsnitlig relevansprocent på 73 klarer virksomhederne sig godt i forhold til dette 

parameter. Det ser imidlertid ud til, at dette forhold ikke har afgørende betydning for den samlede 

kvalitet af CSR-arbejdet i og med, at de case-virksomheder, hvis CSR-arbejde har den største 

relevansprocent, er blandt virksomhederne med det mindste antal CSR-områder og den mindste 

engagementsgrad.  

Engagementsgraden 

Det er først i analysen af engagementsgraden, at den store forskel på de seks case-virksomheder og 

de to brancher står klart. Igennem analysen af engagementsgraden bliver kvaliteten – eller den 

manglende kvalitet – af virksomhedernes CSR-arbejde tydeligt. Ift. dette parameter er ord om gode 

hensigter og velmenende politikker ikke tilstrækkeligt. Det koster mange ressourcer at udmærke sig 

inden for dette parameter. Der skal investeres tid og penge, og det kræver opbakning fra ledelsen og 

en plads i virksomhedsstrategien som noget grundlæggende, og ikke som noget der bliver penslet 

udenpå for at pynte på imaget.  

De to virksomheder, som udviser størst engagementsgrad, FLSmidth og Bestseller, er 

markedsledere og er dermed meget synlige virksomheder. Det er en indikation på, at én af to ting 

gør sig gældende: Enten at det kun er markedsledere, som har råd til eller oplever et incitament for 

virkelig at engagere sig i CSR, eller også er det kun muligt for en virksomhed at blive 

markedsleder, hvis den har en høj grad af engagement inden for CSR. Analysen giver ikke svar på, 

hvilket af de to udsagn der gør sig gældende, hvorfor jeg ikke vil diskutere dette yderligere.  

Analysen gør det imidlertid også klart, at man ikke kan opsætte en formel for virksomhedernes 

engagementsgrad, fx indeholdende faktorer som indtjening, forbrugerkontakt, samfundspres osv. At 

finde ud af, hvad der påvirker virksomheders engagementsgrad, var et af formålene med de 
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opstillede hypoteser, men det viste sig, at case-virksomhedernes CSR-arbejde ikke kunne presses 

ind i de kasser, som var blevet tømret sammen i hypoteserne. Der var for mange afvigelser. 

Begrundelsen for, hvorfor virksomheder har forskellige grad af engagement, er således mere 

kompliceret end først antaget.  

Som nævnt ser det ud til, at virksomhedernes CSR-engagement ikke bestemmes af 

branchekonteksten eller den nationale kontekst, men derimod af virksomhedskonteksten. 

Virksomhedskonteksten består af stakeholdere som kunder og medarbejdere. Hver 

virksomhedskontekst har sin egenart, og derfor har hver virksomheds CSR-arbejde ligeledes sit 

særpræg. Dertil kommer, at ikke alle virksomheder påvirkes på samme måde eller i samme grad af 

faktorerne i deres kontekst. Det kommer an på, hvordan virksomhederne driver deres forretning, og 

hvilken virksomhedskultur eller -filosofi der eksisterer i virksomheden.  

7) Begrænsninger og fremtidig forskning 
Afhandlingen har følgende fire begrænsninger: For det første betyder det lille antal case-

virksomheder, at det ikke er muligt at generalisere analyseresultaterne i forhold til alle danske 

virksomheder. Der er således brug for yderligere forskning, som inkluderer et større antal 

virksomheder.  

For det andet er empirien, som ligger til grund for formuleringen af brancheproblematikkerne 

samt beskrivelsen af virksomhedernes CSR-arbejde, ikke objektiv, idet den stammer fra kilder, som 

er farvet på forskellig vis. Det drejer sig om følgende kilder: De største danske dagblade og case-

virksomhederne. I fremtidig forskning er der behov for at benytte et større antal kilder i 

empiriindsamlingen samt bedre efterprøvning af disse kilder.  

Den tredje begrænsning er, at analysen ikke behandler de CSR-områder, som ikke indgår i 

empirien. Det analyseres således ikke, hvad virksomhederne undlader at kommunikere om. I en 

mere dybdegående analyse af virksomheders CSR-kommunikation kan fx indgå en kritisk 

diskursanalyse, som ikke kun analyserer, hvad der kommunikeres, men ligeledes hvad der undlades 

i kommunikation.  

Den fjerde begrænsning er den, at afhandlingen ikke undersøger virksomhedernes handlinger, 

men udelukkende deres kommunikation herom. Det fremgår således ikke, om virksomhederne 

gennemfører de tiltag, som de skriver om i deres CSR-kommunikation. Fremtidig forskning bør 

ikke begrænse sig til virksomhedernes CSR-kommunikation, men må tillige efterprøve 
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kommunikationen ved fx at opsøge de mennesker, som berøres af de tiltag, som omtales i CSR-

kommunikationen. Herved vil den reelle effekt og relevans af de enkelte CSR-tiltag kunne 

afdækkes, og kvaliteten af virksomhedernes CSR-arbejde ville kunne fastslås mere præcist. 

Fremtidig forskning bør fokusere på virksomhedskonteksten frem for den nationale kontekst og 

branchekonteksten, da det står klart, at begrundelsen for virksomhedernes forskellige grad af CSR-

engagement skal findes i denne kontekst. Derudover vil det være relevant at se på, hvordan 

virksomheder påvirkes af branchekonteksten, og hvilke virksomhedskulturer og -filosofier, som 

fordrer et øget CSR-engagement.  

8) Konklusion  
Afhandlingen giver detaljeret viden om case-virksomhedernes CSR-tiltag med særligt fokus på art, 

relevans og engagementsgrad. På baggrund af afhandlingens analyse og diskussion kan det 

konkluderes, at der er stor forskel på kvaliteten af case-virksomhedernes CSR-arbejde. Ikke alle 

seks virksomheder tager et seriøst, relevant og vedkommende ansvar. Nogle af virksomhedernes 

engagementsgrad er så lav, at deres CSR-arbejde reelt set er uden værdi. Dette står i modsætning til 

den forventning, som der i CSR-teorien findes til danske virksomheder. Denne uoverensstemmelse 

kan på baggrund af afhandlingens resultater begrundes med, at danske virksomheder formentlig 

som de fleste af de seks case-virksomheder klarer sig godt ift. parametrene vedr. art og relevans, 

mens de klarer sig mindre godt ift. den grad af engagement, som de udviser. Engagementsgraden er 

mindre synlig end de to andre parametre, fordi en kortlægning heraf kræver en mere dybdegående 

analyse med inddragelse af samtlige CSR-tiltag i virksomhedens CSR-arbejde. De tre parametre er 

imidlertid nært forbundne, og nedprioriteringen af dette ene parameter påvirker således værdien af 

de to andre i negativ retning.  

På baggrund af et casestudie af seks case-virksomheder er det ikke muligt at generalisere ift. alle 

danske virksomheder, men studiet giver en indikation på, at danske virksomheder kun på overfladen 

udviser seriøst, relevant og vedkommende CSR-arbejde. Det er nødvendigt at undersøge et større 

udsnit af danske virksomheders CSR-arbejde for at kunne konkludere noget entydigt, men det står 

klart, at det billede, som CSR-teorien har tegnet af danske virksomheder, bør revideres.  

Det står klart, at den danske lovgivning, som kræver, at store danske virksomheder rapporterer 

om deres samfundsansvar, nok kan tvinge virksomheder til at rapportere og formentlig få flere 

virksomheder til at formulere politikker vedr. samfundsansvar og fx sætte deres affaldssortering i 
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system, men ikke kan ikke tvinge virksomheder til at tage et seriøst, relevant og vedkommende 

ansvar. 

Analysen og diskussionen formåede ikke at give svar på, hvorfor kvaliteten af CSR-arbejdet 

varierer på tværs af virksomhederne. Men det fastslås, at forklaringen skal findes i 

virksomhedskonteksten og ikke i den nationale kontekst eller branchekonteksten. Forsøget på at 

trække linjer på kryds og tværs mellem virksomheder og brancher for at forklare forskelle og 

ligheder er mislykket. Det er fordi, det i sidste ende er op til den enkelte virksomhed, og dermed de 

enkelte medlemmer i virksomhedsledelsen, om virksomheden skal tage et samfundsansvar, og 

hvilken grad af engagement der skal lægges i dette ansvar.  

Det viste sig, at der var en kvalitetsmæssig forskel på CSR-arbejdet i byggebranchen og i 

modebranchen. En lidt højere kvalitet af CSR-arbejdet i modebranchen kan være en indikation på, 

at der er faktorer i denne branche, som fordrer et højere CSR-engagement blandt virksomhederne – 

faktorer, som ikke er til stede i byggebranchen. Når de to branchekontekster sammenlignes ser det 

ud til, at den største forskel er den øgede forbrugerkontakt og det større samfundspres, som følger 

heraf. Det tyder således på, at det gør en forskel at lægge pres på virksomhederne. Et øget 

samfundspres kan være det, som får medlemmerne af virksomhedsledelserne i de danske 

virksomheder til at tage et seriøst, relevant og vedkommende ansvar. 
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Bilag 1: Beskrivelse af dagbladene Jyllands-Posten, Berlingske, Ekstra Bladet, Politiken, 

Børsen og Kristeligt Dagblad. 

 

Jyllands-Posten er ifølge avisen selv: ”Danmarks største dagblad og har en position som Danmarks 

Internationale Avis. Morgenavisen Jyllands-Posten blev grundlagt i 1871 og udgivelsesgrundlaget 

baseres på en liberal borgerlig linje. Avisen er ikke tilknyttet noget politisk parti og er fri og 

uafhængig af alle økonomiske og politiske interesser” (JP/Politikens Hus, 2013b) Oplag for 2011: 

104.019 (Dansk Oplagskontrol 2013).  

Berlingske er hovedstadens dominerende morgenavis og samtidig Danmarks ældste. ”Visionen 

for Berlingske er at styrke originaliteten samt troværdigheden og fagligheden ved kulegravende 

journalistik. Berlingske redaktionelle målgruppe er læseren, der bor Øst for Storebælt med en høj 

videregående uddannelse. Den er rettet mod både mænd og kvinder i det modne og købedygtige 

segment”. (Berlingske Media, 2013a). Oplag for 2011: 98.854 (Dansk Oplagskontrol 2013). 

Dagbladet skiftede navn fra Berlingske Tidende til Berlingske, 26. januar 2011 (Infomedia, 2013).  

Tabloidavisen B.T. fokuserer på nyheder, forbrugs- og familiestof, sport, kriminalstof og royalt 

stof. BT satser på det store drama og på områderne sport, underholdning, forbrug/sundhed, krimi og 

kvindestof (Infomedia, 2013). Avisen skriver om sig selv: ”Vi vil eje breaking news på de historier, 

der sætter danskernes dagsorden (…) Målgruppen for avisen er mænd og kvinder i alderen 30-49 i 

ejerbolig med mindst et hjemmeboende barn. De er meget interesseret i nyhedsstof, læser andre 

aviser og ser typisk TV2 næsten hver dag”. (Berlingske media, 2013b). Oplag for 2011: 67.265 

(Dansk Oplagskontrol 2013).  

Tabloidavisen Ekstra Bladet er ifølge avisen selv ”Danmarks største formiddagsavis, den førende 

tabloid og har en position som Danmarks nødvendige avis. Avisen er kendt for at være fræk, 

respektløs og højtråbende, men også troværdig” (JP/Politikens Hus, 2013a). Oplag for 2011: 66.341 

(Dansk Oplagskontrol 2013).  

Ifølge infomedia, er Politiken ”et af Danmarks største dagblade. Avisen er landsdækkende, men 

fokuserer på hovedstadsområdet (Infomedia, 2013) JP/Politikens Hus skriver om avisen, at den ”er 

et radikalt-socialt liberalt blad, og brød i 1970 de sidste bånd til partiet Det radikale Venstre efter 65 

års samarbejde. Politiken er således fri og uafhængig af alle økonomiske og politiske interesser. 

Politikens målgruppe er defineret som de moderne fællesskabsorienterede” (JP/Politikens Hus, 

2013c). Oplag for 2011: 98.356 (Dansk Oplagskontrol 2013).  
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Børsen er Danmarks førende erhvervsavis og ifølge avisen selv, sætter Børsen dagsordenen for 

hele erhvervslivet (Børsen 2013a). Børsen beskriver sine læsere som ”moderne mennesker, der 

søger indhold og berigelse – både privat og på job. I læserskaren møder man flere beslutningstagere 

og indkøbsansvarlige end i noget andet medie. De tjener mere end resten af danskerne” (Børsen, 

2013b). Oplagstal for 2011: 69.985 (Dansk Oplagskontrol 2013).  

Kristeligt Dagblad har tro, etik og eksistens som sine nøgleord (Infomedia, 2013) Ifølge Kristeligt 

Dagblad selv, går avisen ”i dybden og fortæller baggrunden for nyhederne og sætter det hele i 

perspektiv” (Kristeligt dagblad, 2013). Oplag for 2011: 26.627 (Dansk Oplagskontrol 2013). 
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Bilag 2 

Kære Pernille  

 

Vi har i øjeblikket ca. 170 ansatte i ind- og udland. Dertil kommer agenter i udlandet, idet vi på 

markederne opererer både med ansatte sælgere og med agenter.  

 

Held og lykke med opgaven.  

 

 

 

Med venlig hilsen / Best regards  

 

Alice Andersen 

Executive Assistant 

BTX Group Administration 

 

 

 

 

Office: +45 9642 4242 

Direct: +45 9642 4201 

Fax: +45 9718 1898 

aa@btx.dk   www.btxgroup.dk 

 

 

 

Nordlundvej 1, 7330 Brande, Denmark 
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Bilag 3 
 

fra:  Pernille Kristensen <panelle@gmail.com> 
til:  kl@kemp-lauritzen.dk 

dato:  2. maj 2013 19.58 
emne:  kundeportefølje 
sendt 

af: 
 gmail.com 

---  
 
Hej  
Jeg er ved at skrive kandidatafhandling og Kemp & Lauritzen er en af mine casevirksomheder. Jeg 
vil gerne vide, om jeres kundeportefølje alene består af virksomheder, eller udfører I også arbejde 
på privatpersoner.  
Jeg ser frem til at høre fra jer. 
Mange hilsner Pernille Kristensen 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

fra:  Kemp-Lauritzen <kl@kemp-lauritzen.dk> 
til:  Pernille Kristensen <panelle@gmail.com> 

dato:  3. maj 2013 08.26 
emne:  SV: kundeportefølje 
sendt 

af: 
 kemp-lauritzen.dk 

 
Hej Pernille. 
  
Vi udfører primært arbejde som underentreprenør fra de store byggevirksomheder, men når vi 
kommer ud i vores mindre lokalafdelinger, udføres der også – i begrænset omfang – arbejde for 
privatpersoner. 
  

Med venlig hilsen Kemp & Lauritzen A/S 

Lise Olsen Direktionssekretær 
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Bilag 4 

 

Hej	  Pernille, 

	   

Jeg	  har	  både	  fået	  din	  henvendelse	  fra	  Malene	  Gybel	  og	  fra	  Julie	  –	  og	  skal	  gøre	  

mit	  bedste	  for	  at	  svare	  dig. 

For	  nemheds	  skyld	  har	  jeg	  tilføjet	  mine	  svar	  i	  din	  tekst	  herunder. 

	   

Du	   må	   endelig	   vende	   tilbage	   såfremt	   noget	   er	   uklart	   el	   du	   har	   uddybende	  

spørgsmål 

	   

	   

Best Regards / Med venlig hilsen 

  

Gry Anna Nordensgaard 

Buying Manager 

  

 
  
  
NOA NOA APS 
KROGENBERGVEJ 15A 
NYRUPGAARD, NYRUP 
DK-3490 KVISTGAARD 
PHONE +45 36 99 30 00 
DIRECT + 45 36 99 30 31 
MOBILE + 45 25 11 25 16 
  
  
WWW.NOANOA.COM  
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From: Julie Haller Baggesen  Sent: 1. maj 2013 14:44 To: Gry Anna 

Nordensgaard Subject: FW: Vedr. BSCI samt code of conduct 

	   

From: Pernille Kristensen [mailto:panelle@gmail.com]  Sent: 1. maj 2013 

14:43 To: Julie Haller Baggesen Subject: Vedr. BSCI samt code of conduct 

  

Kære Julie Baggesen  

Som aftalt på telefon sender jeg dig her nogle spørgsmål vedr. BSCI og jeres code 

of conduct. 

Hvor langt er Noa Noa i processen med at sikre, at jeres leverandører lever op til 

BSCIs code of conduct? Jeg kan se, at der er forskellige krav afhængigt af, hvor 

længe man har været medlem. I årsrapporten 2011 står der, at I har et mål om "at 

80 % af koncernens indkøbsvolumen, produceret i høj-risiko lande, skal købes via 

leverandører, der har tilsluttet sig BSCI. Denne målsætning forventes nået i 

2013."[Gry Anna Nordensgaard]  Vi er nået i mål med de 80% 

Gør I noget for at hjælpe jeres leverandører med at leve op til BSCIs code of 

conduct? Eller er det noget, som BSCI står for? [Gry Anna Nordensgaard]  Det er 

i høj grad os der står for dette, BSCI stiller online værktøjer samt netværk til 

rådighed men er ikke aktive spillere i denne proces. Da vi startede med BSCI-

projektet lagde vi en stategi for hver leverandør der skulle ”løftes” til BSCI 

standarden og gik i dialog med dem omkring processen – vi gjorde brug af lokale 

konsulenter i leverandørlandende der hjalp leverandørerne med at forstå og 

implementerer de ændringer der skulle til for at opnå standarden. 

Har I skrevet en form for rapport eller andre former for dokumenter til BSCI for at 

dokumentere jeres arbejde? Kan jeg få lov til at se rapporten, hvis den findes?[Gry 

Anna Nordensgaard]  Nej – et sådant findes ikke – selve vores data i BSCI’s 

database er dokumentation for vores arbejde – det er et krav fra BSCI at de 
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leverandører der ligger i risikolandende monitoreres vha BSCI-databasen 

Du nævnte nogle auditørrapporter, er det nogen, som du kan sende til mig, eller er 

de kun til internt brug?[Gry Anna Nordensgaard]  Du kan her se et eksempel på 

en BSCI audit udført på én af de fabrikker vi arbejder sammen med 

Der er noget andet, som jeg er i tvivl om, I jeres årsrapport 2011 står der på side 

13: "For at opretholde og understøtte et sundt miljø samt arbejdsforhold hos Noa 

Noa’s underleverandører, har koncernen udarbejdet og implementeret et Code of 

Conduct dokument. Dokumentet angiver i detaljer de retningslinjer, som 

koncernens leverandø- rer skal overholde."  

Er dette dokument et andet end BSCIs code of conduct eller er det det samme? 

Hvis ikke det er det samme, kunne jeg da få lov til at se dokumentet?[Gry Anna 

Nordensgaard]  Grundlæggende er det BCSI’s code vi følger  - men BSCI’s 

standard har omfatter ikke Kemikaler og Dyre velfærd – hvorfor vi har lavet en 

tilføjelse til deres code som alle vore leverandører har forpligtet sig til at overholde. 

Vedhæftet er hele vores code – det sidste afsnit 13.3 omhandler det vi selv har 

tilføjet. 

Jeg ser frem til at høre fra dig. 

På forhånd tak for hjælpen. 

  

Med venlig hilsen 

Pernille Krisensen 

panelle@gmail.com 

mobil: 30 25 69 33 

 


